
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

(Versão ao CONSUNI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDTI 
 
 
 
 

2011  -  2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia – Goiás 
2011 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
E RECURSOS HUMANOS 

 

Câmpus Samambaia – Prédio da Reitoria 
Caixa Postal 131 – CEP 74001 – 970 

Goiânia – Goiás – Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Goiânia – Goiás 

            2011 



 

 

                                © Copyright 2011 by Universidade Federal de Goiás 
É permitida a reprodução total ou parcial mediante a citação da fonte 

Diagramação e Projeto Gráfico:  

 

                                     Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 

 

 

U588p 

 

Universidade Federal de Goiás. Pró-Reitoria de Desenvolvimento    

Institucional e Recursos Humanos. 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2011-2012 / 

Universidade Federal de Goiás, Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos. - Goiânia : UFG/Prodirh , 2011. 

  90 p.   

      Bibliografia. 

      ISBN 

      Anexos. 

     1. Tecnologia da Informação – Plano – Universidade Federal de 

Goiás. 2. Universidade Federal de Goiás – Atividades. I. Título. 

CDU: 004:005(817.3)UFG  

 

 
 

Sistematização e Distribuição: 

 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 

Programa de Gestão Estratégica 

Câmpus Samambaia – Prédio da Reitoria 

Caixa Postal 131 – CEP 74001 – 970 

Goiânia – Goiás – Brasil 

Fone: +55 (62) 3521-1322/1790 – Fax: +55 (62) 3521-1161 

E-mail: prodirh@prodirh.ufg.br 

Home Page: http://www.prodirh.ufg.br  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
 

Edward Madureira Brasil 
Reitor 

Eriberto Francisco Bevilaqua Marin 
Vice-Reitor 

 
Sandramara Matias Chaves 
Pró-Reitora de Graduação 

Divina das Dores de Paula Cardoso 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Anselmo Pessoa Neto 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

Orlando Afonso Valle do Amaral 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

Jeblin Antônio Abraão 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 

Ernando Melo Filizzola 
Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
             
            PRESIDENTE: Jeblin Antônio Abraão – PRODIRH 
            MEMBROS: 
             
             Hugo Alexandre Dantas do Nascimento – CERCOMP 
             Iwens Gervásio Sene Júnior - INF 
             Jordão Horta Nunes – FCS 
             Leonardo Barra – CIAR 
             Luiz Fernando Elias Martinez – CAC 
             Marcelo Medeiros – FEN 
             Orlando Afonso V. do Amaral - PROAD 
             Suplentes 
             Jaqueline Veloso Portela de Araujo - CIAR 
             Marcelo Stehling de Castro (Suplente) - EEEC 

 Walquiria do Nascimento Valle (Suplente) – CIAR 
              

 
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDTI 

 
PRESIDENTE: Hugo Alexandre Dantas do Nascimento – CERCOMP 
MEMBROS: 
 
Alex Aparecido de Biage – CERCOMP 
Alexandre Ferreira de Melo - CERCOMP 
Alexsandro Beserra Bastos - HC 
Cassio Dener Noronha Vinhal - EEEC 
Celso Gonçalves Camilo Júnior - INF 
Cleiton Paiva Aquino - CCG 
Cleiton Porto Morais - PROAD 
Christofer Gustavson Prado - CAJ 
Euler Robério Sena Santos - CERCOMP 
Flávio Ferreira Borges - CAJ 
Luiz Fernando Elias Martinez - CAC 
Marcello Henrique Dias de Moura - CERCOMP 
Mário Augusto da Cruz - CERCOMP 
Renato de Freitas Bucão Neto - CENTRO DE SELEÇÃO 
Ronaldo Santos Pinheiro – CENTRO DE SELEÇÃO 
Vinicius Sobreira Braga - PRODIRH 
Wagner Bandeira – CIAR 



 

 

 

 

SUMARIO 
 
 LISTA DE FIGURAS  

 LISTA DE TABELAS  

1 INTRODUÇÃO 8 

2 TERMOS E ABREVIAÇÕES 10 

3 METODOLOGIA APLICADA 11 

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 11 

5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 13 

6 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO SETOR DE TI 15 

6.1 Histórico 16 

6.2 Missão 17 

6.3 Visão 17 

6.4 Valores 17 

6.5 Objetivos Estratégicos de TI 17 

6.6 Estrutura Organizacional do Setor de TI 18 

6.7 Serviços Oferecidos e Atividades desenvolvidas no CERCOMP 19 

6.8 Análise de SWOT da TI Organizacional 21 

7 RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR  22 

8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO 28 

9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 32 

9.1 Critérios de Priorização 32 

9.2 Necessidades Identificadas 32 

10 PLANO DE METAS E DE AÇÕES 42 

11 PLANO DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 68 

12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS  81 

12.1 Distribuição dos Servidores de TI na UFG 81 

12.2 Qualificação do pessoal de TI da UFG 82 

12.3 Pessoal de TI lotados no CERCOMP 84 

12.4 Capacitações para TI na UFG. 85 

13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 87 

14 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI 89 

15 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 90 

16 CONCLUSÃO 90 

 

 



PDTI 2011 / 2012__________________________________________________________________ 

UFG – Universidade Federal de Goiás  7 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Organograma UFG: Administração e Orgãos Executivos Centrais 15 
Figura 2 Organograma do CERCOMP 18 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 Documentos Utilizados 11 
Tabela 2 Serviços X Clientes 19 
Tabela 3 Análise SWOT 22 
Tabela 4 Planejamento CERCOMP 2010 22 
Tabela 5 Metas e Ações de TI no PDI UFG 2011 - 2015 29 
Tabela 6 Distribuição do Pessoal de TI na UFG 81 
Tabela 7 Qualificação do Pessoal de TI da UFG 82 
Tabela 8 Pessoal envolvido com TI no CERCOMP 84 
Tabela 9 Capacitações Previstas - Geral 85 
Tabela 10 Capacitações Previstas - Sistemas 86 
Tabela 11 Capacitações Previstas - Redes 85 
Tabela 12 Capacitações Previstas - Suporte 87 
Tabela 13 Gestão de Riscos da UFG 87 

 



PDTI 2011 / 2012__________________________________________________________________ 

UFG – Universidade Federal de Goiás  8 

1 INTRODUÇÃO 

 
A Universidade Federal de Goiás, que completou 50 anos em 2010, tem por finalidade 
produzir, sistematizar e transmitir conhecimentos, ampliando e aprofundando a 
formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a 
solidariedade nacional e internacional, objetivando alcançar uma sociedade mais justa, 
em que os cidadãos se empenhem na busca de soluções democráticas para os 
problemas nacionais. 

  
Uma preocupação constante da alta direção das organizações é a busca pelo 
alinhamento estratégico entre a área de Tecnologia da Informação e as demais áreas 
da Instituição, com o objetivo de atender à demanda pela alta qualidade de seus 
serviços, economia, confiabilidade, flexibilidade, agilidade e racionalização de seus 
fluxos de trabalho. 

 
A Tecnologia da Informação (TI) tem um papel fundamental no planejamento e na 
implantação das estratégias institucionais. Atender as necessidades priorizadas 
durante a elaboração deste planejamento é um dos grandes desafios apresentado aos 
gestores desta área e desta instituição. Para atender a tais necessidades, o primeiro 
dos compromissos assumidos foi promover o alinhamento entre a TI e os objetivos e 
as diretrizes estratégicas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
UFG.  
 
O presente documento, que caracteriza o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
da UFG, orienta, portanto, o planejamento e a execução das ações de TI nesta 
universidade, de maneira a consolidar a importância estratégica da área e garantir seu 
alinhamento aos Objetivos Institucionais.  
 
A sua construção tomou como ponto de partida, várias orientações do âmbito da 
Administração Pública Superior que tem sido feitas no sentido de embasar a gestão da 
TI e melhorando os benefícios promovidos pela mesma. Por exemplo o Acórdão 
2094/2004-TCU Plenário, firmou o entendimento que:  
 
“todas as aquisições devem ser realizadas em harmonia com o planejamento 
estratégico da instituição e com seu plano diretor de informática, quando 
houver”  
 
Já, não obstante, o Acórdão 1.521/2003-TCU – Plenário afirma ser:  
 
“Inconcebível que se inicie processo de informatização sem se proceder ao 
levantamento prévio de necessidades, que seja realizado em harmonia com o 
planejamento estratégico da instituição e seu plano diretor de informática”.  
 
Em decorrência desses Acórdãos, a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação, SLTI, do Ministério do Planejamento, por meio da Instrução Normativa nº 
04, de 12 de novembro de 2010, orienta na contratação de bens e serviços de 
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informática na administração direta, autárquica e fundacional da Administração Pública 
Federal. 
 
Assim, o Plano que se seque está alinhado com a realidade enfrentada pela 
Universidade, que vive um grande período de crescimento após a implantação do 
REUNI, com atividades nos mais variados campos do ensino, pesquisa e extensão. 
 
Este PDTI abrange toda a Universidade Federal de Goiás e seus campos regionais.  O 
período de validade do mesmo é para o biênio 2011-2012, permitindo revisões anuais 
ou sempre que necessário.  
 
Pretende-se, assim, que, após aprovado pelo Conselho Universitário da UFG, o PDTI 
seja um instrumento de gestão norteador, cuja execução será monitorada pelo 
Conselho de TI da universidade no alcance de suas metas e cumprimento da Missão. 
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2 TERMOS E ABREVIAÇÕES  
 

APF – Administração Pública Federal 
AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
BSC – Balanced Scorecard 
BI – Business Intelligence 
BPM – Business Process Management (Gerenciamento de Processos de 
Negócio) 
CAC – Câmpus Avançado de Catalão 
CAJ – Câmpus Avançado de Jataí 
CCG – Câmpus Cidade de Goiás 
CERCOMP – Centro de Recursos Computacionais 
CIAR – Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 
COBIT – Control Objectives for Information and Related Technology (Objetivos 
de Controle para Informação e Tecnologia Relacionada) 
CONSUNI – Conselho Universidade  
CS – Centro de Seleção 
CTI – Conselho de Tecnologia da Informação 
EAD – Ensino a Distância 
EGTI – Estratégia Geral Tecnologia da Informação 
HC – Hospital das Clínicas 
IFES – Instituições Federais de Ensino Superior 
ITIL – Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestrutura 
em Tecnologia da Informação) 
MPOG – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
N/A – Nada a Adquirir 
PAA – Plano Anual de Atividades 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
PGE – Programa de Gestão Estratégica 
PRODIRH – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 
Humanos 
REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais 
RNP – Rede Nacional de Pesquisa  
SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário  
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities & Treats (Forças, Fraquezas,  
Oportunidades e Ameaças) 
TCU – Tribunal de Contas da União 
TI – Tecnologia da Informação 
UFG – Universidade de Federal de Goiás 
VoIP – Voz sobre IP 
VPN – Virtual Private Network (Rede Virtual Privada) 
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3 METODOLOGIA APLICADA  
 
A elaboração do PDTI descrito neste documento envolveu as seguintes etapas: 

 
1. Constituição de uma comissão oficial para elaboração da proposta do PDTI. 
2. Reunião inicial da comissão para definir o escopo e a duração da primeira 

versão do PDTI, bem como para distribuição de tarefas entre os membros da 
comissão. 

3. Elaboração das seções do PDTI separadamente, de acordo com a distribuição 
de tarefas. 

4. Integração das seções e revisão conjunta, pela comissão da proposta do PDTI. 
5. Encaminhamento da proposta do PDTI ao Conselho de TI da UFG para 

apreciação. 
6. Aprovação do PDTI pelo Conselho Universitário. 

 
 
 
As ferramentas de apoio à construção do PDTI foram: o modelo de referência de PDTI 
da SLTI/MPOG, documentos PDTI de outras IFES, suítes de escritório, serviço de e-
mail e sistema de sincronização de pastas de arquivo.  

 

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Tabela 1 - Documentos utilizados 
Identificação Documento Descrição 

ID 01 RESOLUÇÃO CONSUNI 
Nº 32/2008 

Cria o Centro de Recursos Computacionais da 
UFG - CERCOMP e extingue o Centro de 
Informação e Tele-processamento da UFG - CIT. 

ID 02 RESOLUÇÃO CONSUNI 
Nº 33/2008 

Cria o Conselho de Tecnologia da Informação da 
UFG. 

ID 03 PDI UFG 2011-2015 Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG 
em versão aprovada pelo CONSUNI 

ID 04 PE do CERCOMP Planejamento Estratégico do CERCOMP para o 
ano de 2011 

ID 05 Modelo de Referência 
PDTI 2011- 2012 da SLTI 

Documento elaborado pela equipe da SLTI a 
fim de auxiliar na elaboração do PDTI 

ID 06 Instrução Normativa 
MPOG/SLTI nº 04 de 12 
de novembro de 2010; 

NT/Secretaria Logística e Tecnologia/MP 4, DE 
12/11/2010 : Dispõe sobre o processo de 
contratação de serviços de tecnologia da 
informação pela Administração Pública Federal 
direta, Autárquica e Fundacional  

 
ID 07 Resolução do MEC nº 4 

de 31 de Julho de 2008 
Estabelece procedimentos formais de controle 
de demandas a serem seguidas pela área de TI 

ID 08 Resolução n.01 de 18 de 
fevereiro de 2010 da SLTI 

Aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da 
Informação (EGTI) versão 2010 para a 
Administração Pública Federal direta, Autárquica 
e Fundacional do Poder Executivo Federal 

ID 09 Decreto no. 1.048 de 21 
de janeiro de 1994 

Dispõe sobre o Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática, da 
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Administração Pública Federal (SISP), e dá 
outras providências. 

ID 10 Decreto Complementar 
04/01/DSIC/GSIPR 

Esclarece diretrizes para o processo de Gestão 
de Riscos de Segurança da Informação e 
Comunicações – GRSIC nos órgãos ou entidades 
da Administração Pública Federal direta e 
indireta – APF. 

ID 11 Decreto no. 3.505, de 13 
de junho de 2000 

Institui a Política de Segurança da Informação 
nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal. 

ID 12 Acórdão No 1603/2008 – 
TCU 

Situação da Governança de Tecnologia da 
Informação – TI na Administração Pública 
Federal. Ausência de Planejamento Estratégico 
Institucional, deficiência na estrutura de 
pessoal, tratamento inadequado à 
confidencialidade, integridade e disponibilidade 
das informações. 

ID 13 Portaria N° 3232 de 03 de 
Outubro de 2011/UFG 

Cria Comissão responsável pela discussão e 
elaboração do PDTI da UFG. 

ID 14 Decreto 2.271/97 Trata da Política de terceirização para a 

Administração Pública Federal, maximizando ao 

máximo tarefas executivas atendendo os 

objetivos do negócio. 

ID 15 COBIT 4.1 Todos os serviços e processos de TI devem ser 

planejados, organizados, documentados sempre 

visando à melhor Gestão 

ID 16 IN SLTI/MPOG nº 01, de 
19.01.2010  

Dispõe sobre critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá 

outras providências. 
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5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  
 
Os princípios que nortearam a elaboração deste PDTI foram os seguintes: 

 
• Princípio 1 – Garantir a integração entre as várias áreas responsáveis 

pela TI na UFG. 
 
Fonte: 

� PDI UFG 2011-2015 
� Resolução n.01 de 18 de fevereiro de 2010 da SLTI 

 
• Princípio 2 – Alinhar a área de TI com a legislação vigente, políticas 

publicas, diretrizes governamentais e boas práticas para TI. 
 
Fonte: 

� Resolução n.01 de 18 de fevereiro de 2010 da SLTI 
� COBIT - Control Objectives for Information and related 

Technology 
 

• Princípio 3 – Tornar a TI um recurso estratégico para a UFG, 
planejando, organizando, controlando e avaliando sua utilização. 
 
Fonte: 

� Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 04 de 12 de novembro de 
2010; 

� COBIT - Control Objectives for Information and related 
Technology 

 
• Princípio 4 – Buscar a melhoria contínua promovendo a otimização de 

recursos e investimentos em TI e priorizando o atendimento das 
necessidades dos usuários e a adoção de soluções baseadas em 
software livre que venham a trazer ganhos efetivos para a Instituição. 
 
Fonte: 

� Resolução n.01 de 18 de fevereiro de 2010 da SLTI 
� Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 04 de 12 de novembro de 

2010; 
� COBIT - Control Objectives for Information and related 

Technology 
 

• Princípio 5 – Buscar a integração das soluções de TI da UFG às 
existentes no âmbito da Administração Pública Federal. 
 
Fonte: 

� Resolução n.01 de 18 de fevereiro de 2010 da SLTI 
� PDI UFG 2011-2015 
� COBIT - Control Objectives for Information and related 

Technology 
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• Princípio 6 – Priorizar soluções de TI socialmente e ecologicamente 
sustentáveis. 
 
Fonte: 

� IN SLTI/MPOG nº 01, de 19.01.2010 
 
Já as diretrizes que serão as instruções para que as necessidades sejam 
supridas, são as seguintes: 
 

• Diretriz 1 – Viabilizar o atendimento das reais necessidades dos 
usuários dos serviços prestados pela área de TI 
 

• Diretriz 2 – Priorizar o aumento da produtividade e economia dos 
recursos de TI. 

• Diretriz 3 – Ampliar os recursos humanos envolvidos com TI. 

• Diretriz 4 – Qualificar e capacitar os recursos humanos envolvidos com 
TI. 

• Diretriz 5 – Garantir a disponibilidade e integridade da informação em 
todo âmbito da Universidade. 

• Diretriz 6 – Melhorar o processo de contratação e execução dos serviços 
de TI. 

• Diretriz 7 – Implementar ações alinhadas estrategicamente com a 
política de TI adotada pela Universidade. 

• Diretriz 8 – Realizar ações voltadas à aquisição e descarte sustentável 
de bens de TI. 
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6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO SETOR DE TI 
 
A estrutura organizacional da UFG está representada no organograma abaixo: 
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Nessa estrutura, vinculado à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e 
Recursos Humanos (PRODIRH), se encontra o Centro de Recursos 
Computacionais (CERCOMP), órgão da universidade responsável por planejar, 
gerenciar, executar e manter os serviços de infraestrutura computacional.  
 
6.1 Histórico  
 
A história de criação do CERCOMP remonta ao Centro de Processamento de 
Dados, o CPD, criado em 1974 na Escola de Engenharia com a finalidade de 
auxiliar os alunos do curso de Engenharia nos projetos e cálculos utilizando o 
computador IBM-1130. Gradativamente, a função do CPD foi ampliada para 
atender à administração da Universidade, inicialmente com a Folha de 
Pagamento, Contabilidade e o controle de Patrimônio e de Material, entre 
outros trabalhos. 

 
Com a criação do curso de Ciências da Computação, na década de 80, surgiu 
a necessidade de adquirir um computador para atender a área acadêmica. A 
universidade adquiriu então um mainframe ABC Bull, o qual foi instalado no 
Câmpus II, no Instituto de Matemática e Física - IMF-I . O CPD foi então 
transferido para este prédio. Os sistemas administrativos foram migrados e 
ampliados para a nova plataforma com significativa melhoria de performance. 

 
Já na década de 90, ocorreu a expansão dos terminais do CPD para 80 
pontos da UFG, inclusive os câmpus do interior, através de linhas telefônicas 
dedicadas. Nessa época, começou a redução do número de servidores 
técnico-administrativos do Centro, a exemplo do que acorreu em vários outros 
setores da universidade. 

 
Entre 1996 e 1997, foi criada a rede de dados da UFG, a UFGNET, e 
estabelecida a conexão com a Rede Nacional de Pesquisa. 

 
Em 1998, o CPD foi transformado em CIT – Centro de Informação e 
Teleprocessamento. Iniciou-se também o processo de migração dos sistemas 
para uma plataforma cliente-servidor. 

 
Na virada do milênio, a plataforma de dados e de sistemas mudou 
definitivamente do Mainframe ABC Bull para o ambiente cliente-servidor 
usando ORACLE. 

 
Nos primeiros cinco anos do segundo milênio, atingiu-se a menor quantidade 
de pessoas nesse setor, chegando o CIT a ter apenas seis técnicos 
administrativos e uma empresa contratada com quatro funcionários prestando 
serviços de desenvolvimento e de implantação do novo sistema acadêmico de 
graduação, o RGCG. 
 
Em 2004, iniciou-se a criação e migração de sistemas para plataforma Web.  
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Em 2006, começou o processo de integração do CIT com as equipes que 
trabalhavam nos prédios da UFGNET a fim de constituir um único centro, o 
CERCOMP. 

 
Em 22 de agosto de 2008, foi oficializada a criação do CERCOMP e extinto o 
Centro de informação e Teleprocessamento da UFG – CIT, através da 
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 32/2008 (Anexo 2). Na mesmo período, foi 
constituído também o Conselho de Tecnologia da Informação (CTI) da UFG, 
pela RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 33/2008, com funções consultivas na área de 
TI. 
 
 
6.2 Missão 
 
A missão do CERCOMP é desenvolver e ser o responsável por manter e 
atualizar a infraestrutura básica de informática da UFG. 
 
 
6.3 Visão 
 
O CERCOMP deseja ser um centro de excelência no atendimento às 
demandas de serviços de informática da UFG e na implantação de novas 
tecnologias. 
 

6.4 Valores 
 

• Respeito; 
• Co-responsabilidade; 
• Ética; 
• Transparência; 
• Cordialidade; 
• Cooperação; 
• Solidariedade; 
• Pró-atividade. 

 
6.5 Objetivos Estratégicos 
 
O Centro de Recursos Computacionais tem como objetivos:  

• Implementar a Política de Tecnologia da Informação (TI) da UFG, 
aprovada pelo Conselho Universitário; 

• Administrar a infraestrutura de TI da UFG e, em particular, a da rede 
de dados da UFG, tanto no seu âmbito interno como externo; 

• Informatizar processos organizacionais da UFG, de forma a promover 
uma execução eficaz e eficiente do trabalho de funcionários, 
professores e alunos; 
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• Projetar, desenvolver e manter sistemas computacionais corporativos 
de acordo com as necessidades da UFG; 

• Elaborar e executar o seu planejamento estratégico de TI de forma a 
atender a política de TI da UFG; 

• Coordenar o processo de aquisição de produtos e serviços de TI na 
UFG; 

• Estudar, promover, implementar e divulgar novos recursos de Tecno-
logia da Informação que contribuam para a melhoria geral das 
atividades da UFG; 

• Assessorar e capacitar os colaboradores dos órgãos administrativos, 
das unidades acadêmicas e dos campi do interior da UFG no uso 
adequado de seus recursos de TI. 

 
6.6 Estrutura Organizacional 
 
O CERCOMP é composto de uma diretoria, uma secretaria, um serviço de 
atendimento ao usuário (SAU), quatro divisões de produção (a saber: Divisão 
de Sistemas, Equipe Web, Divisão de Redes e Divisão de Suporte), um grupo 
de comissões técnicas e um conselho técnico. O Centro está também 
consolidando a implantação de uma unidade setorial em cada regional da UFG, 
atualmente nas cidades de Jataí, Catalão e Cidade de Goiás. Essa estrutura é 
ilustrada no organograma a seguir: 
 

 
 

Organograma do CERCOMP 
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6.7 Serviços Oferecidos e Atividades Desenvolvidas no 

CERCOMP 
 
O CERCOMP oferece uma ampla gama de serviços para a comunidade 
universitária, bem como, para a comunidade externa. A tabela abaixo 
relaciona alguns desses serviços e os seus clientes:  
 
Tabela 2  - Serviços x Clientes 

Serviço 
Diretor 
UA/OA 

Professor Técnico Administrativo Aluno Externo 

Ambiente de EAD 
    

  

Desenv. 
de Sistemas  

        

Email institucional 
    

  

Enquete 
  

      

FTP 
     

Listas de 
Discussão      

Migração para SL 
    

  

Normatização 
de Software     

  

Ordens de Serviço 
   

    

Portal UFGNet 
    

  

Proxy Web    
  

(1)   

Treinamento 
   

    

Tutoriais / 
Palestras      

VOIP 
   

    

  

(1)
 Disponível para alunos da pós-graduação Stricto Sensu. 
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As divisões do CERCOMP tem seus papeis bem definidos, e existe um 
integração entre as mesmas para a implementação e o apoio aos serviços 
descritos acima. As principais atividades realizadas por algumas das divisões 
são descritas a seguir.  
 
A) Divisão de Sistemas 

• Desenvolver e manter os sistemas administrativos e acadêmicos da 
UFG.  

 
B) Equipe Web 
Projetos implementados e mantidos: 

1. Ambientes de apoio ao ensino a Distância (EAD) 
2. Gerenciador de conteúdo Web (CMS) Institucional 
3. Enquete Institucional 
4. Sistema de Implantação (Deploy) de software 
5. Repositórios de objetos (arquivos)  Institucionais 
6. Gerenciamento de banco de dados referentes aos serviços oferecidos 

pela Equipe Web. 
7. Treinamento de usuários no uso de ferramentas instaladas 
8. Pesquisa, teste, instalação e configuração de aplicações Web baseadas 

em soluções livres. 
 
Projetos em pesquisa ou em desenvolvimento: 

1. Gerenciador de Projetos Institucionais (Ferramenta de Gerência de 
Projetos para a a UFG) 

2. Ferramenta para disponibilização de disco virtual (Disco Virtual UFG). 
3. Calendário Web Institucional (Calendário UFG) 
4. Repositório de Mídias Digitais Institucional (RepoMídias UFG) 
5. Servidor de Streaming (consumo por demanda) de áudio e vídeo 

Institucional (TubeUFG) 
 
C) Divisão de Redes 

1. Configurar e manter o backbone da rede UFGNet, serviços de rede de e-
mail, lista de discussão, VoIP e manutenção de roteadores centrais da 
UFG.  

2. Realizar a instalação e a configuração das máquinas servidoras no Data 
Center da UFG. 

3. Realizar a configuração de serviços de redes de baixa/média 
complexidade nos órgãos administrativos e unidades acadêmicas, como 
a configuração de compartilhamento de arquivos e a ativação de pontos 
de redes. 

4. Definir normas e procedimentos de segurança, bem como, analisar 
possíveis vulnerabilidades dos serviços de rede da UFG. 
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D) Divisão de Suporte 
As atividades específicas dessa divisão são: 

1. Realizar a instalação e a configuração de software nas máquinas da 
UFG de acordo com padrões institucionais. 

2. Realizar serviços de suporte de baixa complexidade em computadores e 
impressoras do parque de TI da UFG. 

3. Definir padrões e termos de referência para a aquisição de 
equipamentos de Informática  

4. Receber, analisar e dar encaminhamento a outras solicitações de 
suporte. 

 
 
E) Serviço de Atendimento ao Usuário 

1. Receber, analisar e dar encaminhamento a solicitações de suporte por 
telefone e por email. 

2. Ouvir reclamações e críticas sobre o funcionamento do CERCOMP e 
sobre os sistemas sob sua responsabilidade.  

3. Elucidar dúvidas sobre os respectivos sistemas e projetos,  informando 
sobre os procedimentos que devem ser seguidos em situações que 
envolvem os sistemas gerenciados ou projetos de tecnologia da 
Informação desenvolvidos pelo CERCOMP. 

4. Elaborar e executar treinamentos, em grande parte em parceria com o 
DDRH, que auxiliem a comunidade universitária na utilização dos 
sistemas acadêmicos e administrativos da Universidade, bem como, de 
outras ferramentas computacionais de trabalho. 

5. Elaborar tutoriais e guias de referência sobre os recursos 
computacionais padronizados pelo CERCOMP. 

  

 F) Unidades Setoriais 
 
São unidades do CERCOMP responsáveis por manter a estrutura de TI nos 
Câmpus do Interior e dar apoio aos usuários. Essas unidades realizam alguns 
das mesmas tarefas realizadas pelas divisões de redes, web e suporte. 
 
6.8 Análise de ambiente (SWOT) do setor de TI na 

Organização 
 
A construção da análise estratégica do CERCOMP foi realizada de modo 
participativo entre os colaboradores deste órgão e registrada no SPGE 
(Sistema do Programa de Gestão Estratégica) em maio de 2011. Esta análise, 
demonstrada na Tabela 3 abaixo, subsidiou as demais etapas do planejamento 
estratégico do CERCOMP. 
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Tabela 3 – Análise SWOT 

PONTOS FORTES 

• Dedicação e disposição ao trabalho. 
• Equipes diversificadas e motivadas. 

• Trabalho de reestruturação das atividades 
dessas equipes. 

• Boa interação com os demais órgãos e 
unidades acadêmicas da UFG. 

OPORTUNIDADES 

• Reconhecimento por parte da Administração 
da UFG de que a área de Informática é 
estratégica e prioritária. 

• Fontes de financiamento (incluindo possível 
financiamento do MEC para o 
desenvolvimento de um sistema integrado 
para as IFES) 

• Colaboração entre a UFG e outros órgãos 
dos governos estaduais, municipais e federal. 

PONTOS FRACOS 

• Quadro de pessoal insuficiente 
• Deficiência de qualificação técnica. 

• Infra-estrutura deficiente (falta de espaço 
físico no prédio novo e no estacionamento, 
falta de equipamentos de grande porte para o 
prédio como gerador e no-break). 

• Falta de ferramentas de trabalho adequadas 
e padronizadas. 

AMEAÇAS 

• Invasão dos sistemas por crackers. 
• Constante mudança de paradigmas na área 

de informática. 

• Grande demanda reprimida por serviços de 
informática. 

• Inexistência de políticas e de normas de TI 
aprovadas e aceitas pela Universidade 

• Impossibilidade e dificuldade de contratação 
de terceirizados e manutenção dos contratos. 

Fonte: SPGE/UFG (Sistema do Programa de Gestão Estratégica da UFG) 
 
 
7. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR  
 
O último PDTI da UFG, chamado de Plano Diretor de Informática, é da década 
de 80. Em função disso e considerando que o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) mais recente da Universidade foi aprovado em março de 
2011, optou-se por utilizar como referência apenas os resultados do 
planejamento estratégico e de atividades do CERCOMP para 2010, o qual é 
apresentado na tabela a seguir. 
 
Tabela 4 - Planejamento CERCOMP 2010  

Atividades desenvolvidas pelo CERCOMP 

Objetivos Metas para 2010 Metas alcançadas em 2010 

Construir a Etapa II do 
CERCOMP, visando atender a 
necessidade de espaço para o 

trabalho das Divisões do 
Centro. 

Concretizar 03 atividades 
referentes à construção da 
Etapa II do CERCOMP, a 

saber: (a) rediscutir o projeto 
da Etapa II com o CEGEF, 

diante da nova necessidade de 
ampliação do quadro de 

pessoal para o Centro; (b) 
conseguir recursos para a 
construção da Etapa II; (c) 
verificar a necessidade de 
reforma e ampliação dos 

prédios UFGNET I e II, dada a 

Foi rediscutido um projeto da Etapa II 
entre o CERCOMP com o CEGEF, 

diante da nova necessidade de pessoal 
para o Centro. 
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quantidade de equipamentos 
que estão sendo colocados 

nesses prédios. 

Ter uma política formalizada 
de uso, investimento e melhoria 
da infraestrutura e dos serviços 
de Tecnologia da Informação 

da UFG. 

1. Elaborar a política de TI da 
UFG em conjunto com o 

Conselho de Tecnologia da 
Informação. 

Não foi atingida nenhuma das metas 
especificadas. 

2. Submeter à política para 
apreciação do CONSUNI. 

Ampliar as equipes de trabalho 
no Centro visando atender a 

demanda. 

Ampliar as equipes de 
sistemas, redes e de suporte 
visando atender a demanda. 

O quadro de pessoal efetivo aumentou 
com apenas um novo servidor. Foram 

disponibilizadas também ao 
CERCOMP duas novas vagas de 

estagiários. 

Reorganizar o trabalho interno 
das equipes visando à 

otimização e a melhoria na 
qualidade dos serviços 

prestados. 

Adequar e adotar uma 
metodologia tradicional 

baseada no RUP para apoiar o 
desenvolvimento de software. 

Adotar o uso de 02 ferramentas 
de apoio à gerência de projetos 

– RT e Redmine 

Foi padronizado o uso do Redmine, no 
lugar do RT. Foram adquiridas licenças 
de uma ferramenta de apoio à análise, 
projeto e rastreabilidade de software. 

Foi definido um processo de 
reestruturação do trabalho da equipe de 

Sistemas. 

Continuar a capacitação do 
pessoal lotado no CERCOMP, 

através dos treinamentos 
diversos. 

Realizar a capacitação de cerca 
de 30 pessoas lotadas no 
CERCOMP, através de 

treinamentos na solução de 
Data Center, de Redes e 

Segurança, de Gerência de 
Projetos e de desenvolvimento 
de software, de acordo com a 

função no órgão. 

Foi realizados treinamentos de UML e 
de Gerência de Projetos para cerca de 

20 pessoas. Foram realizados dois 
cursos de implementador de MPS.BR, 
de processo ágil de desenvolvimento e 
controle de versão de software . Foram 
realizados dezenove cursos na Escola 
Superior de Redes em Brasília-DF. 

Ampliar a equipe para instalar 
e manter os servidores de apoio 

à Educação a Distância na 
UFG, usando o Moodle. 

Ter pelo menos 02 pessoas 
alocadas para instalar e manter 

os servidores de apoio à 
Educação a Distancia na UFG, 

usando o Moodle. 

A meta não foi atingida. 

Reduzir a quantidade de 
máquinas servidoras físicas 

antigas através da virtualização 
das mesmas no Data Center. 

Virtualizar cerca de 10 
máquinas servidoras antigas. 

Meta atingida. 

Criar oficialmente a equipe de 
segurança da Informação do 

CERCOMP. 

Criar oficialmente 01 equipe de 
segurança da Informação do 

CERCOMP, formada por 
pessoal das áreas de Sistemas, 

Redes e Suporte. 

A meta não foi atingida. Houve 
desligamento da UFG de dois 

membros da equipe de Redes que 
trabalhavam com segurança, em 
função de conclusão de curso e 

concurso para outro órgão público. 
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Realizar treinamentos básicos 
de informática para a 

comunidade universitária, em 
conjunto com o DDRH. 

Realizar, pelo menos, 03 
turmas de treinamento em 

Ubuntu, sendo 01 baseada em 
EAD. 

Foi ministrado apenas um treinamento 
de Ubuntu, presencial. 

Atualizar e ampliar os serviços 
oferecidos pelo CERCOMP à 

comunidade universitária. 

Atualizar e ampliar 02 serviços 
oferecidos pelo CERCOMP à 
comunidade universitária, a 

saber: (a) concluir a versão do 
Plano Desktop Linux 300, o 

qual oferece maior segurança, 
economia de recursos e 

independência tecnológica para 
a comunidade universitária e 

dar início à segunda edição do 
plano; (b) concluir o 

desenvolvimento de novos 
sistemas acadêmicos e 

administrativos iniciados em 
2007/2008, como o SPGE, 

alguns módulos do sistema do 
DMP e módulos derivados do 

SIGFOR e do SIEC. 

Foi disponibilizada uma nova edição 
do Plano Desktop Linux 300. Foram 
disponibilizados módulos do novo 

sistema SPGE, do SOLICITE (Sistema 
de solicitações e requisições) e do 
SICOP (módulo de depreciação) e 

reescritos módulos do sistema de OS. 

Prestar assessoria às unidades 
acadêmicas e aos órgãos 

administrativos da UFG em 
atividades relacionadas a TI. 

Prestar assessoria em 03 itens 
relacionados a TI: (a) auxiliar 
no processo de implantação de 
serviços de TI para a área de 

saúde; (b) auxiliar na análise e 
na solução de problemas de 
infraestrutura de redes de 

algumas unidades e órgãos; (c) 
atuar para minimizar os 

problemas de velocidade de 
conexão dos câmpus de interior 

da UFG com Goiânia. 

Foram disponibilizados um servidor do 
CERCOMP e dois estagiários para 

trabalhar na informatização dos 
processos da Faculdade de 

Odontologia da UFG. Foram realizadas 
ações que viabilizaram, pela RNP, a 

implantação das conexões de rede com 
os câmpus de Catalão e de Jataí e a 

aprovação de mais uma conexão para o 
Câmpus de Goiás. Foi elaborado o 

termo de referência para licitação de 
equipamentos visando ampliar a rede 
UFGNET. Foi elaborado o termo de 
referência para licitação da rede sem 

fio da UFG. 
Ter uma cultura na UFG de 
adoção e de utilização de 

software livre e de padrões 
abertos de interoperabilidade 

de aplicações, em sintonia com 
a Diretriz de Implantação de 
Software Livre do Governo 

Federal 

Realizar atividades de 
divulgação do software livre, 

incluindo publicação de artigos 
no Jornal da UFG e entrevistas 
na Rádio e na TV Universitária 

sobre o assunto. 

Foram realizadas duas palestras sobre 
software livre e divulgação do tema no 
estande do CERCOMP no CONPEEX. 

Revisar especificações e 
solicitar compra de 

equipamentos para o subprojeto 
de TI da UFG no CT-INFRA 
2008, envolvendo a melhoria 

da rede de dados da 
universidade. 

Realizar as duas ações: (1) 
solicitar os equipamentos para 
melhoria da rede de dados; (2) 

revisar a especificação dos 
equipamentos para o Data 

Center de pesquisa e 
encaminhar pedido de compra 

dos mesmos. 

Foram solicitados os equipamentos 
para melhoria da rede de dados e feita 

à análise das propostas durante a 
licitação. 

Ampliar a conectividade, a 
velocidade e a confiabilidade 
da rede física de comunicação 
de dados da UFG, a UFGNET 

Realizar as cinco ações a 
seguir: (1) conectar novos 

prédios à UFGNET; (2) elevar 
a velocidade da rede interna 
das unidades acadêmicas e 

Foram conectados 100% dos novos 
prédios à UFGNET. Cinco unidades 
tiveram sua conexão elevada de 10 

para 100mbps. Foram realizadas ações 
de identificação e tratamento de 
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órgãos administrativos; (3) 
substituir os equipamentos 

antigos no backbone da 
UFGNET por novos 

equipamentos, com maior 
tempo de vida útil e mais 

recursos de conectividade e de 
gerência; (4) identificar e 

minimizar vulnerabilidades que 
possam ser usadas para ataques 

à UFGNET; (5) aquisição, 
instalação e manutenção de no-

breaks e geradores de energia 
em pontos estratégicos de 
conectividade central do 
backbone da UFGNET. 

vulnerabilidades da rede durante o 
primeiro semestre de 2010. 

Permitir o uso de aparelhos 
móveis conectados à rede de 

dados da universidade 

Realizar as duas ações a seguir: 
(1) laborar 01 projeto para 

aquisição de uma rede sem-fio 
institucional; (2) instalar, de 

forma normatizada, redes sem 
fio pontuais em algumas 

unidades e órgãos. 

Foi elaborado o termo de referência 
para licitação da rede sem fio da UFG. 

Incentivar a criação e uso de 
canais de colaboração (wiki, 

listas, fóruns, blogs, chats, etc.) 
pela UFGNET 

1. Realizar estudo, implantação 
e divulgação de ferramentas de 

colaboração integradas; 
Meta não atingida. 

2. Realizar capacitação com a 
finalidade de estimular a 

criação de grupos de 
colaboração via rede de 
computadores da UFG 

(UFGNET); 

Meta não atingida. 

3. Instrumentalizar o 
atendimento sobre as 

ferramentas colaborativas, em 
tempo real, via central de 
atendimento telefônica e 

através da rede de 
computadores da UFG 

(UFGNET). 

Meta não atingida. 

Elaborar e implantar uma 
Política de Segurança dos 
Sistemas de Tecnologia da 

Informação na UFG 

1. Criar Grupo de Trabalho, 
coordenado pelo Conselho de 

Tecnologia da Informação, 
com a presença de 

representantes de Unidades 
Acadêmicas e Órgãos 

Administrativos da UFG para 
discussão e elaboração de uma 

Política de Segurança da 
Tecnologia da Informação na 

UFG; 

Meta não atingida. 

2. Aprovar a política pelo 
Consuni; 

Meta não atingida. 

3. Implantar e manter desta 
política na UFG. 

Meta não atingida. 
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Consolidar o CERCOMP como 
setor responsável pela 

infraestrutura de TI da UFG 

1. Ampliar o quadro de 
servidores técnico-

administrativos em TI do 
CERCOMP; 

Foi alocado um novo servidor para o 
CERCOMP e saiu um servidor antigo. 

2. Realizar ações que 
favoreçam a permanência de 
profissionais de TI na UFG; 

Foi realizada capacitação de servidores 
e elevação dos valores recebidos pelos 

colaboradores. 

3. Ampliação o espaço físico 
do CERCOMP para abrigar as 

suas equipes de trabalho; 
Meta não atingida. 

4. Transferência para o 
CERCOMP da gestão de vários 
serviços de infraestrutura de TI 
atualmente sem responsável ou 

que estão sendo mantidos 
precariamente por outros 

setores da UFG; 

Meta não atingida. 

5. Implantar uma política de 
Governança de TI na UFG 

envolvendo o CERCOMP, o 
Conselho de Tecnologia da 
Informação e o Conselho 
Superior da Universidade. 

Meta não atingida. 

Ampliar a informatização dos 
processos acadêmicos e 
administrativos da UFG 

1. Analisar e revisar os fluxos 
dos processos acadêmicos e 
administrativos, visando à 

otimização e a documentação 
formal dos mesmos; 

Foi criada uma comissão para revisão 
dos fluxos de processos na UFG com 

participação de um servidor do 
CERCOMP. 

2. Desenvolver novos sistemas 
de informação que 

automatizem os processos 
analisados e revisados, 
inclusive, ampliando a 
interoperabilidade com 

sistemas do Governo Federal a 
fim de minimizar o re-trabalho 

de repasse de dados; 

Meta não atingida. 

3. Atualizar e ampliar o Data 
Center administrativo da UFG 
com o objetivo de armazenar, 
processar e disponibilizar de 
forma satisfatória todos os 

dados operados pelos sistemas 
de informação da UFG; 

Meta não atingida. 

4. Projetar e implantar o Data 
Center de pesquisa com o 

objetivo de processar, 
armazenar e disponibilizar os 
dados operados pelos sistemas 

de pesquisa da UFG ; 

Meta não atingida. 

5. Ampliar e capacitar a equipe 
dos técnicos do Cercomp 

responsáveis pela manutenção 
e uso dos Data Centers e dos 

sistemas de informação; 

Não foi feita ampliação da equipe, mas 
foram realizadas ações de capacitação. 
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6. Capacitar os usuários no uso 
adequado dos sistemas de 

informação da UFG. 

Foram realizados treinamentos pelo 
CERCOMP para os usuários finais dos 
sistemas SOLICITE, THIS e SARED. 

Ampliar a conectividade, a 
velocidade e a confiabilidade 
da rede de comunicação de 
dados da UFG, a UFGNET 

1. Implantar uma rede sem fio 
institucional integrada à 

UFGNET; 
Meta não atingida. 

2. Elevar a velocidade do 
backbone da UFGNET para 10 

Gigabits por segundo; 
Meta não atingida. 

3. Elevar a velocidade da rede 
interna das unidades 
acadêmicas e órgãos 

administrativos para 1 Gibabits 
por segundo; 

Meta não atingida. 

4. Implantar o cabeamento 
óptico para redundância da 
conexão ao backbone da 

UFGNET e na ligação desta 
com a Internet; 

Meta não atingida. 

5. Substituir os equipamentos 
antigos que mantêm a 
UFGNET por novos 

equipamentos, com maior 
tempo de vida útil e mais 

recursos de conectividade e de 
gerência; 

Meta não atingida. 

Fonte: CERCOMP 
 

Em 2010, o Cercomp reorganizou alguns de seus processos de trabalho 
visando a otimização das rotinas internas e o melhor atendimento às demandas 
dos usuários. Além disso, os setores de infraestrutura de TI nos campus de 
Catalão e de Jataí foram vinculados administrativamente ao CERCOMP 
Central, passando-se a chamar de CERCOMP-CAC e CERCOMP-CAJ, 
respectivamente. Essas mudanças e outras tarefas continuadas, como a 
manutenção dos ambientes de educação à distância e dos portais web e a 
atualização dos equipamentos e dos serviços que compõem a intranet da UFG, 
têm permitido o trabalho diário de docentes, técnico administrativos e alunos e 
facilitada o acesso, inclusive da comunidade externo, à produção acadêmica e 
às informações administrativas disponibilizadas pela UFG.  
 
Por outro lado, a imensa carência de pessoal de TI impossibilitou que várias 
metas do CERCOMP fossem alcançadas. Consequentemente, tem ocorrido o 
acúmulo de demanda não atendida e estresse nos pessoal que trabalha no 
setor de TI, o que gera desgaste administrativo, compromete a manutenção 
dos serviços já implantados e impede a universidade de crescer no ritmo 
desejado. 
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8. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA 
ORGANIZAÇÃO  

 
No atual cenário de desenvolvimento tecnológico, a política de informática 
ocupa um lugar de destaque. A ferramenta computacional adquiriu uma tal 
dimensão e relevância nas atividades acadêmicas e administrativas que se 
torna indispensável o fortalecimento desta área, tanto do ponto de vista 
organizacional, como do ponto de vista de pessoal e de infraestrutura. 
 

A política de TI descrita pelo PDI exige que sejam implementadas ações que: 

√ Disponibilizem a todos os coordenadores de contas, via internet, a 
movimentação financeira de suas respectivas contas, de forma clara, objetiva e 
atualizada.  

√ Proporcionem ao Conselho Diretor de Informática condições para traçar a 
política da instituição para esta área, tendo como base o suporte às atividades 
de ensino, pesquisa , extensão e administração. 

√ Possibilitem ao Centro de Recursos Computacionais (Cercomp) condições 
para integrar os serviços de desenvolvimento de sistemas, gerência de redes, 
manutenção de hardware, treinamento em informática. 

√ Criem condições para o uso de tecnologias de computação em grade e de 
alto desempenho, em conjunto com o Centro Nacional de Processamento de 
Alto Desempenho (CENAPAD), e para a construção de salas de 
teleconferência e de um laboratório de visualização científica de e de 
informações. 

√  Implantem medidas que facilitem a integração dos professores, servidores 
técnico-administrativos em educação e alunos da UFG, por meio da criação de 
grupos de discussões pela UFGNet. 

√ Regulamentem e incentivem o uso de software livre, bem como estabelecer 
um plano de investimento em hardware. 

Visando o cumprimento da política da TI, foram elaboradas várias metas e 
ações para o PDI da UFG 2011 a 2015, sendo que as principais metas e ações 
diretamente ligadas a TI foram alocadas nos grande Eixos 1 e 5: 
 
√  Eixo 1 - Finalidades, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, 
Mobilidade e Interdisciplinaridade  
 
√  Eixo 5 - Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e Pessoas. 
 
A Tabela abaixo demostra as metas, ações e prazos separadas por Eixo: 
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Tabela 5 - Metas e Ações de TI no PDI UFG 2011-2015 
Eixo  Meta  Ações  Prazos 

Eixo 1 

Meta 18 - Discutir e 
implementar uma política 
de educação a distância 
na UFG 

01 - Desenvolvimento de sistema e tecnologia 
da informação para apoiar os cursos 
presenciais e a distância. 

2015 

Meta 20 – Promover uma 
maior integração entre as 
Unidades Acadêmicas de 
Goiânia e entre estas e os 
Câmpus do Interior 

01 - Investimento em tecnologias de 
informação e comunicação (tele-conferência) 
na comunicação entre os Câmpus da UFG. 

2015 

Meta 26 - Implantar o 
Centro de Regional de 
Tecnologia Mineral 
(CRTMin) no Câmpus 
Catalão (CAC) 

01 - Implantação dos equipamentos, rede 
estabilizada (com nobreaks e geradores) e 
internet nas áreas destinadas ao CRTMin 

2015 

Eixo 5 

Meta 6 – Aperfeiçoar os 
mecanismos de 
informações 
orçamentárias e 
financeiras. 

01 – Ampliação e aprimoramento dos sistemas 
SOLICITE (Solicitação on line de pedidos de 
material e/ou serviços), SIGFOR (Sistema de 
Gestão Orçamentária e Financeira), SISPTR 
(Sistema de Planos de Trabalho) e SISGRU 
(Sistema de Emissão de Guias de Recolhimento 

2015 

Meta 8 – Otimizar o uso 
de ferramentas de 

tecnologia da informação 
para auxiliar o 

desempenho operacional 
da instituição. 

01 – Implantação do Sistema de Materiais para 
o Almoxarifado Central via Web – SANET 

2013 

02 – Implantação do pedido “On Line” através 
do Sistema de Solicitação – SOLICITE. 

03 – Aprimoramento do Sistema de Gestão 
Orçamentária e Financeira – SIGFOR 

04 – Adaptação/modificação do Sistema de 
Manutenção de Equipamentos – SISMEQ 

05 – Disponibilização para as 
unidades/câmpus/órgãos dos formulários de 
solicitações e a possibilidade de 
acompanhamento da situação das mesmas por 
meio da web. 

06 – Disponibilização do controle financeiro 
dos serviços de manutenção de equipamentos 
via web. 

07 – Implantação de um sistema informatizado 
de gestão arquivística de documentos – SIGAD. 

08 – Aprimoramento do sistema de informação 
nos Câmpus do Interior. 

Meta 9 – Reestruturação 
administrativa do 
Departamento de 
Material e Patrimônio 
(DMP) 

01 – Implantação dos sistemas informatizados 
para a aquisição de materiais, controle de 
estoque e patrimônio 

2012 



PDTI 2011 / 2012__________________________________________________________________ 

UFG – Universidade Federal de Goiás  30 

Meta 21– Consolidar o 
Programa de Gestão 
Estratégica (PGE) 

01 – Aperfeiçoamento e implantação 
definitiva, pelo CERCOMP, do Sistema do 
Programa de Gestão Estratégica (SPGE) 

2015 

Meta 23 – Incentivar a 
criação e uso de canais de 
colaboração (wiki, listas, 
fóruns, blogs, etc) pela 
UFGnet 

01 – Estudo, implantação e divulgação de 
ferramentas de colaboração integradas 

2013 
02 – Capacitação para a criação de grupos de 
colaboração via UFGnet 

03 – Instrumentalização do atendimento, em 
tempo real, via central de atendimento 
telefônica e através da UFGnet. 

Meta 24 – Criar e 
implementar o Plano 

Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) da UFG 

01 – Discussão e elaboração no Conselho de 
Tecnologia da Informação da UFG da proposta 
do PDTI. 2013 
02 – Aprovação do PDTI pelo Consuni. 

03 – Implementação do PDTI. 

Meta 25 – Elaborar e 
implantar uma Política de 
Segurança dos Sistemas 

de Tecnologia da 
Informação na 
Universidade 

01 – Criação de Grupo de Trabalho, 
coordenado pelo Conselho de Tecnologia da 
Informação para discussão e elaboração de 
uma Política de Segurança da Tecnologia da 
Informação na UFG. 2013 

02 – Aprovação da Política pelo Consuni 

03 – Implantação desta Política na 
Universidade 

Meta 26 – Consolidar o 
CERCOMP como setor 
responsável pela infra-

estrutura de TI da 
Universidade 

01 – Ampliação do quadro de servidores 
técnico-administrativos em TI do CERCOMP 

2015 

02 – Realização de ações que favoreçam a 
permanência de profissionais de TI na UFG. 

03 – Ampliação o espaço físico do CERCOMP 
para abrigar as suas equipes de trabalho 

04 -Transferência para o CERCOMP a gestão de 
diversos serviços de infra-estrutura de TI 
mantidos em outros setores da Universidade. 

05 – Implantar uma política de Governança de 
TI na UFG envolvendo o CERCOMP, o Conselho 
de Tecnologia da Informação e o CONSUNI. 

Meta 27 – Ampliar a 
informatização dos 

processos acadêmicos e 
administrativos da 

Universidade 

01 – Análise e revisão dos fluxos dos processos 
acadêmicos e administrativos 

2015 

02 – Desenvolvimento de novos sistemas de 
informação que automatizem os processos 
analisados e revisados. 

03 -Atualização e ampliação do Data Center 
administrativo da UFG 

04 -Projeto e implantação do Data Center de 
pesquisa. 

05 – Ampliação e capacitação da equipe dos 
técnicos do Cercomp responsáveis pela 
manutenção e uso dos Data Centers e dos 
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sistemas de informação 

06 -Capacitação dos usuários no uso adequado 
dos sistemas de informação da UFG 

Meta 28 – Ampliar a 
conectividade, a 
velocidade e a 

confiabilidade da rede de 
comunicação de dados da 

Universidade - UFGnet 

01 -Implantação de uma rede sem fio 
institucional integrada à UFGnet 

2015 

02 – Elevação da velocidade do backbone da 
UFGnet para 10 Gigabits por segundo 

03 – Elevação da velocidade da rede interna 
das unidades acadêmicas de Goiânia, Câmpus 
do Interior, e órgãos administrativos para 1 
Gibabits por segundo 

04 – Implantação de cabeamento óptico para 
redundância da conexão ao backbone da 
UFGnet e na ligação desta com a Internet. 

05 – Substituição dos equipamentos antigos da 
UFGnet 

06 – Implantação de serviços de 
monitoramento e de controle de tráfego de 
dados. 

07 – Revisão e redimensionamento do 
suprimento de energia elétrica para a UFGnet. 

08 -Instalação e manutenção de no-breaks e 
geradores de energia em pontos estratégicos 
de conectividade central do backbone da 
UFGnet. 

09 -Estudo de limitações regionais e 
desenvolvimento de projeto para solucionar os 
problemas existentes. 

Meta 29 – Aumentar a 
produtividade na 
execução das atividades 
de manutenção e de 
ampliação dos serviços de 
TI na Universidade. 

01 -Capacitação das equipes do CERCOMP no 
uso de novas tecnologias. 

2015 
02 -Aquisição e utilização de ferramentas mais 
produtivas para desenvolvimento das 
atividades do CERCOMP. 

03 -Implantação de novas metodologias de 
trabalho e soluções tecnológicas 

Fonte: PDI UFG 2011-2015 

A partir destas informações, as etapas conseguintes foram desenvolvidas de 
modo a garantir o alinhamento entre as políticas, metas, ações institucionais e 
as necessidades, metas, ações específicas deste PDTI. 
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9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES  

9.1 Critérios de Priorização  

Os critérios de priorização utilizados para priorizar as necessidades foram: 
 

� Critério de Prioridade do Usuário Externo: É levado em consideração a 
importância da execução de determinada necessidade para o usuário 
externo do serviço, aquele usuário que diretamente se beneficia da 
prestação do serviço como usuário final.  

� Critério de Prioridade do Usuário Interno: É levado em consideração a 
importância da execução de determinada necessidade para o usuário 
interno do serviço, ou seja, o Órgão Administrativo, Unidade Acadêmica 
ou Câmpus que executa o serviço e que precisa considerar o impacto 
(econômico, estratégico, tático, operacional) da execução de 
determinada necessidade. 

Estes critérios foram classificados em cada necessidade como sendo: 

� Alto: São as de maior prioridade para o biênio 2011/2012. 
� Médio: Se trata de uma necessidade intermediária para a vigência deste 

Plano. 
� Baixo: Representam as de menor impacto para este Plano. 

 
 As necessidades foram agrupadas primeiramente por área da TI (Geral; 
Sistemas; Rede e Datacenter; Suporte; Web; Segurança) e posteriormente 
agrupadas segundo critério de prioridade. 
 

9.2 Necessidades Identificadas 
 

Geral 

Classificação Prioridade Externa Prioridade Interna Necessidade 

NE 01 Alta Alta 

Ter maior agilidade no 
atendimento das demandas 
da universidade 
relacionadas com 
Tecnologia da Informação 

NE 02 Alta Alta 

Ampliar e melhorar o 
monitoramento e a gestão 
das informações 
institucionais e dos 
processos organizacionais 
por meio da TI 
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NE 03 Alta Alta Oferecer serviços de TI de 
melhor qualidade para as 
unidades regionais da UFG 

NE 04 Média Alta Melhorar o apoio aos 
usuários no uso dos serviços 
e equipamentos de TI da 
UFG 

NE 05 Média Alta Interagir com setores de TI 
de outras IFES e órgãos 
públicos com o intuito de 
trocar experiências e obter 
conjuntamente  soluções 
para problemas comuns 

NE 06 Baixa Média Formar cultura de utilização 
de software livre na UFG 
visando facilitar a inclusão 
digital da sociedade, 
aumentar a independência 
tecnológica da instituição e 
otimizar o uso de recursos 
financeiros e de 
equipamentos 

NE 07 Baixa Baixa 

Favorecer e melhorar  a 
comunicação entre as 
pessoas na universidade por 
meio da TI 

NE 08 Baixa Baixa 

Definir um processo 
de aquisição e descarte 
ecológico e sustentável de 
inservíveis eletrônicos que 
obedeção a política de 
inclusão digital do Governo 
Federal 

 
SISTEMAS 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério 
de 

prioridade 
interno 

Necessidade 

NE 01 Sistemas Alta Alta 
Aumentar a produtividade no 
desenvolvimento das aplicações 

NE 02 Sistemas Alta Alta 
Padronizar o uso de tecnologias para 
desenvolvimento de sistemas 

NE 03 Sistemas Alta Alta 
Reduzir erros nos diversos cadastros de 
pessoas, de cidades, de bairros, etc 
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NE 04 Sistemas Alta Alta 
Implementar sistema acadêmico de 
graduação e pós-graduação. 

NE 05 Sistemas Alta Alta 
Tornar os sistemas desenvolvidos na 
tecnologia Forms e Reports mais 
portáveis 

NE 06 Sistemas Alta Alta 

A Universidade precisa que seja 
desenvolvido vários sistemas, porém, a 
atual equipe de desenvolvimento não 
consegue atender a demanda exigida 

NE 07 Sistemas Alta Média 
Concluir a implementação dos sistemas 
em evolução. 

NE 08 Sistemas Alta Média 

Atender ao padrão e-Mag, padronizar a 
interface gráfica das aplicações e 
melhorar a usabilidade de nossas 
aplicações 

NE 09 Sistemas Alta Média 
Garantir segurança no acesso aos dados 
da UFG 

NE 10 Sistemas Alta Média Disponibilizar um DBA 

NE 11 Sistemas Alta Baixa 
Fornecer mecanismo de controle de 
acesso aos sistemas da UFG 

NE 12 Sistemas Alta Baixa 
Otimizar o tempo de execução das 
rotinas de pré e pós-matrícula 

NE 13 Sistemas Média Alta 

Reduzir a má distribuição de equipes, 
compartilhar o conhecimento dos 
diversos sistemas da UFG entre os 
analistas do CERCOMP e reduzir a 
ociosidade em épocas de baixa 
demanda. 

NE 14 Sistemas Média Alta 
Controlar as configurações de máquinas 
e facilitar o controle de versões estáveis 
dos sistemas da UFG 

NE 15 Sistemas Média Média 
Aumentar a capacitação dos usuários no 
usos dos sistemas da UFG 

NE 16 Sistemas Média Média 
Tornar público as mudanças e evoluções 
dos sistemas 

NE 17 Sistemas Média Baixa 
Realizar inscrição de candidatos nos 
cursos de pós-graduação  

NE 18 Sistemas Baixa Alta 
Adquirir banco de dados para atender a 
demanda crescente dos serviços desse 
equipamento 

 

REDES E DATACENTER 
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Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Redes Alta Alta Modernização da Rede 

NE 02 Redes Alta Alta 
Implantar solução corporativa de rede 
sem fio 

NE 03 Redes Alta Media 
Implantar uma nova plataforma de e-
mail 

NE 04 Redes Alta Media 
Readequação da infraestrutura física e 
tecnológica do Datacenter 

NE 05 Redes Média  Alta Integrar os sistemas institucionais 

NE 06 Redes Média  Média Criar Datacenter de pesquisa acadêmica 

NE 07 Redes Média  Baixa 
Aumentar a utilização do serviço de 
comunicação Voip 

NE 08 Redes Baixa Alta 
Modernizar o parque tecnológico de 
servidores de rede 

NE 09 Redes Baixa Média 
Renovar os contratos de garantia dos 
equipamentos do atual Datacenter 

NE 10 Redes Baixa  Média 
Melhorar o sistema de Monitoramento 
da rede 

NE 11 Redes Alta Média 

Manter serviços de rede e de data center 
atuais em funcionamento durante todos 
os períodos de trabalho das áreas 
finalísticas (acadêmicas e 
administrativas) da UFG, inclusive no 
período noturno, sábado e, quando 
necessário, domingos e feriados. 

NE 12 Redes Baixa Alta 

Identificação, análise, prevenção e 
mitigação de vulnerabilidades nos ativos 
de redes, nos sistemas de informação e 
nas estações de trabalho 

NE 13 Redes Baixa Baixa 

Uso, manutenção e ampliação da Rede 

COMEPE em cooperação técnica e 

científica com as instituições parceiras. 

 

NE 14 Redes Alta Alta 
Aumento da velocidade de conexão dos 
Câmpus do interior com a RNP 

 

SUPORTE 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 
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NE 01 Suporte Alto Alto 
Aumentar a segurança do parque 
computacional da UFG 

NE 02 Suporte Alto Alto 
Renovar e padronizar o parque 
tecnológico de TI da UFG 

NE 03 Suporte Médio Alto 
Coletar informações sobre grau de 
satisfação do usuário serviços suporte 

NE 04 Suporte Baixo Alto Implementar níveis de atendimento 

NE 05 Suporte Baixo Alto 
Atender remotamente o usuário da 
divisão de suporte 

NE 06 Suporte Médio Alto 
Substituir o sistema de ordem de serviço 
atual 

NE 07 Suporte Baixo Médio 
Melhorar os processos internos da 
divisão de suporte 

NE 08 Suporte Alto Baixo 
Apoiar eventos, disponibilizando 
equipamento e fornecendo suporte 

 

WEB 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 WEB Média Alta 
Reescrever sistemas legados para nova 
tecnologia 

NE 02 WEB Média Alta Mapear os processos da equipe web 

NE 03 WEB Alta Alta Integrar os sistemas institucionais 

NE 04 WEB Alta Médio 
Pesquisar soluções livres para uso 
institucional 

NE 05 WEB Alta Alta 
Realizar manutenção preventiva e 
corretiva nos sistemas web 

NE 06 WEB Alta Alta 
Garantir a disponibilidade dos sistemas 
web 

 

CERCOMP CAC 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Redes Alta Alta 
Liberar acesso a rede do CAC através de 
redes externas ao Campus 

NE 02 Suporte Alta Alta 
Instalar antivírus nos computadores do 
CAC para diminuir manutenção dos 
equipamentos 

NE 03 Redes Alta Alta 
Aumentar o link de Internet para se 
adequar a demanda do CAC. 
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NE 04 Redes Média Alta 

Gerar cópias de segurança dos arquivos 
de configuração dos servidores da 
infraestrutura de Tecnologia da 
Informação do CAC 

NE 05 Redes Baixa Alta 

Implantar serviço de rede que analise 
falhas de segurança na estrutura de rede 
do CAC, bem como tentativas de acesso 
indevido 

NE 06 Redes Alta Alta 
Implementar serviço de comunicação de 
dados entre o Campus 1 e o Campus 2 
do CAC 

NE 07 Suporte Alta Alta 
Melhorar atendimento de ordens de 
serviço de manutenção de informática. 

 

CERCOMP CAJ 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Redes Alta Alta 
Monitoração dos ativos e passivos de 
rede 

NE 02 Suporte Alta Alta 
Instalar solução local para manutenção 
em equipamentos 

NE 03 Geral Alta Alta 
Interligar Unidades por rede Segura, 
Eficiente de Alta Disponibilidade 

NE 04 Suporte Alta Alta 
Criar estrutura física próprio para o 
CERCOMP CAJ 

NE 05 Suporte Alta Alta 
Montar e Formalizar estrutura 
organizacional do CERCOMP CAJ para 
ampliação de atuação 

NE 06 Redes Alta Média 
Criar e estruturar canal de comunicação 
entre CERCOMP CAJ e comunidade 
acadêmica 

NE 07 Redes Alta Baixa 
Criar e consolidar um catálogo de 
serviços institucionais 

NE 08 Redes Alta Baixa 
Oferecer acesso de qualidade e seguro a 
rede da Unidade a todos que necessitem 

NE 09 Suporte Média Alta Re-organização secretaria CERCOMP CAJ 

NE 10 Redes Média Alta 
Oferecer acesso de qualidade e seguro 
aos dados para todos os usuários da 
rede 
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NE 11 Redes  Média Alta 
Otimizar uso da rede e serviços 
prestados 

NE 12 Redes Média Alta 
Definir políticas de uso de recursos e 
serviços 

NE 13 Redes  Média Média Otimizar serviços de suporte prestados 

NE 14 Redes Média Média 
Controlar com maior eficiência as salas 
técnicas para manter a alta 
disponibilidade dos serviços e acessos 

NE 15 Redes Médio Média 
Interconexão, por meio de fibra óptica, 
dos Câmpus Riachuelo e Jatobá em Jataí 

 

CERCOMP CCG 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Redes  Alta Alta Instalar o link da RNP do CCG 

NE 02 Segurança Alta Alta 
Mitigar as Vulnerabilidades dos sistemas 
do CCG 

NE 03 Geral Média Alta 
Adequar o espaço físico do CERCOMP -  
CCG 

NE 04 Redes  Média Alta 

Criar estrutura de serviços de rede para 
o campus (Servidor de arquivo, DNS, E-
mail,Servidor Web, Serviço de 
autenticação, etc) 

NE 05 Geral Alta Alta Informatizar a Biblioteca do CCG 

NE 06 Geral Média Média 
Oferecer informações do CERCOMP/CCG 
para comunidade acadêmicas 

NE 07 Redes  Alta Alta 
Criar pontos lógico e elétricos em todo o 
CCG e fazer a interligação entre os 
prédios com fibra óptica 

NE 08 Redes Alta Alta 
Criar acesso a internet para a 
comunidade acadêmica do CCG 

NE 09 Geral Média Alta 
Criar uma área de Telecomunicações no 
CERCOMP/ CCG 

NE 10 Sistemas Alta Alta 
Fazer o controle de Equipamentos e 
Manutenção no CCG 

NE 11 Web Média baixa 
Criar os portais de Conteúdos para os 
cursos do CCG 

NE 12 Segurança Alta Alta 
Definir política de segurança da 
Informação do CCG 
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NE 13 Geral Alta Alta 
Fazer a padronização das aberturas dos 
chamados técnicos do CCG 

NE 14 Redes  Alta Alta 
Fazer a interligação da rede do Campus 
Goias com a UFG  

NE 15 Redes  Alta Alta 
Realizar o monitoramento dos recursos 
computacionais da CCG 

NE 16 Geral Alta Alta 
Contratação de mão de obra de TI para 
funções operacionais do CCG 

NE17 Geral Alta Alta 
Compra de equipamento de TI para o 
CCG 

NE18 Geral Alta Alta 
Criação de Laboratório de informática 
para os cursos do CCG 

 

CIAR 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Sistemas Alta Alta 
Melhorar o software do AVA para os 
cursos de EaD  

NE 02 Sistemas Baixa Alta 
Desenvolver um banco de dados dos 
usuários do EaDMin  

NE 03 Sistemas Alta Media 

Integrar as atividades de 
desenvolvimento de Objetos de 
Aprendizagem junto às equipes 
pedagógica/produção que atenderão aos 
cursos presenciais e a distância 

NE 04 Redes  Media Alta 
Implementar software livre de 
monitoramento da Rede do Ciar 

NE 05 Redes  Media Alta Mapear toda a Rede do Ciar 

NE 06 Web Alta Alta 
Ampliar estrutura de Web 
conferência/Video Conferência 

NE 07 Sistemas Baixa Media 
Desenvolver software para controle de 
patrimônio do Ciar 

NE 08 Sistemas Baixa Alta 
Implantar software de controle 
financeiro do Ciar 

NE 09 Segurança Baixa Alta 
Implementar política de segurança de TI 
do Ciar 

 

INF 
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Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 WEB Alta Alta 

Desenvolver o Portal APOEMA para 
disponibilizar as informações sobre os 
projetos (captação, aprovação e 
execução) e processos. 

 

HC 

Classificação Área 

Critério 
de 

prioridad
e externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Redes Alto Alto 
Reestruturação da infraestrutura de rede 
do HC-UFG  

NE 02 Suporte Alto Alto 
Criar  procedimentos e normas para o 
gerenciamento de suporte n HC - UFG 

NE 03 Sistemas Alto Alto 
 Padronizar o uso de tecnologias para 
desenvolvimento de sistemas 

NE 04 Redes Alto Medio 
Desenvolver Banco de Dados (DBA) para 
o HC - UFG 

NE 05 Web Alto Baixo 

Integração dos sistemas com as 
ferramentas Web e com o LDAP, para 
criação, atualização e remoção de 
usuários, grupos e perfis de acesso. 

NE 06 Sistemas Medio Alto 
Reestruturar as equipes de forma que 
não exista somente um analista para um 
determinado sistema no HC - UFG 

NE 07 Geral Medio Alto 
Implementar gerência de configuração 
no HC - UFG 

NE 08 Sistemas Medio Medio 
Implantar cultura de manter log das 
mudanças no HC - UFG 

NE 09 Redes Baixa Alto 
Adquirir novas máquinas servidoras para 
SGBD 

 

Centro de Seleção 

Classificação Área 
Critério de 
prioridade 

externo 

Critério de 
prioridade 

interno 
Necessidade 

NE 01 Geral Alta Alta Ter facilidade para contratação de serviços 
de terceiros 
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NE 02 Geral Alta Alta 

 
Manter uma equipe fidelizada e capacitada 

 

NE 03 Geral Alta Alta 
Gozar de instalações física e elétrica 
adequadas 

NE 04 Geral Alta Alta 

Definir interfaces de serviços de TI do CS 
com outros setores da UFG 

NE 05 Geral Alta Alta 

Fazer uso de políticas e normas de TI 
aprovadas e aceitas pela UFG 

NE 06 Geral Alta Alta 

Melhorar a usabilidade dos sítios web de 
concursos e processos seletivos 

NE 07 Web Alta Alta 

Atender a demanda reprimida por 
estatísticas de processos seletivos e 
concursos dentro da UFG 

NE 08 Segurança Alta Alta 

Aumentar a segurança dos dados de 
candidatos de concursos e processos 
seletivos 

NE 09 Web Alta Média 

Aprimorar a acessibilidade dos sítios web de 
concursos e processos seletivos organizados 
pelo CS 

NE 10 Sistemas Média Alta 

Padronizar o uso de tecnologias para 
desenvolvimento de sistemas 

NE 11 Geral Média Alta 

Atender a demanda reprimida por sistemas 
do próprio CS 

NE 12 Geral Média Alta 

Ser atendido 24/7 pelo CERCOMP, quando 
necessário 
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10 PLANO DE METAS E DE AÇÕES  

 

Geral 
 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Geral 

1. Ampliar percentual de 
pessoal efetivo de TI em 
relação ao quadro total 
de servidores da 
instituição. 
2. Realizar contratação de 
servições específicos de TI 
quando há demanda 
emergencial sem 
possibilidade de 
atendimento por meio de 
pessoal efetivo. 
3. Melhoria de processos 
de TI e capacitação dos 
servidores de TI visando 
aumentar a 
produtividade das 
equipes. 
4. Capacitação dos 
usuários dos serviços de 
TI com o objetivo de 
minimizar problemas 
básicos e reduzir a 
dependência do setor de 
TI. 

1 – Negociar 
preenchimento das 
vagas de TAE com 
pessoal de TI. 
2 – alocar no Setor de 
Tecnologia da 
Informação pessoal de TI 
disperso na UFG e 
subutilizado. 
 
3 – preparar e realizar 
contratações  de serviços 
de TI de maior 
necessidade. 
 
4– revisar e adotar  
processos de 
desenvolvimento de 
software do  CERCOMP e 
processos de 
atendimento ao usuário. 
 
5 – Atuar  visando  
atingir, pelo menos, o 
nível de maturidade 
3 (Processos Definidos) 
em todos os processos 
críticos de trabalho do 
CERCOMP. 
 
6 – planejar e executar 
junto com o DDRH 
treinamentos no uso  dos 
recursos críticos de TI da 
UFG.  

CERCOMP, 
PRODIRH e DDRH 

NE 02 Todas 

1- Adotar ferramentas 
computacionais para o 
monitoramento, análise e 
gestão das informações 
institucionais. 

1 – Estudar, e implantar 
ferramentas de 
monitoramento e de BI 
para a agregação e a 
análise de dados da 
Instituição 
2 – constituir uma 
equipe para análise dos 
dados referentes ao 
trabalho do CERCOMP 

CERCOMP 
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(dados da base de 
antivírus, do 
concentrador de Logs, 
dos acessos à rede sem 
fio, do sistema de 
gerenciamento de 
projetos internos, do 
sistema de controle de 
inventário de hardware e 
software, etc.) e 
identificação de padrões 
que necessitem 
intervenção.  

NE 03 Geral 
Consolidar a presença do 
CERCOMP nas unidades 
regionais da UFG 

1 – Ampliar equipes de TI 
nas unidades regionais 
do CERCOMP. 
 
2 – Fortalecer o vínculo 
administrativo das 
unidades regionais do 
CERCOMP com o 
CERCOMP Central. 
 
3 – capacitar as equipes 
de TI das unidades 
regionais nas soluções de 
TI desenvolvidas pelo 
CERCOMP Central para 
toda UFG. 
 

CERCOMP 

NE 04 
Suporte ao 
usuário 

Ampliar suporte aos 
usuários, principalmente 
no uso de novas 
tecnologias de hardware 
e de software. 

1 – Ampliar e especializar 
as equipes de TI de apoio 
ao usuário. 
 
2 – Definir e publicar 
política de SLA para 
atendimento ao usuário.   

CERCOMP 

NE 05 Todas 

Ampliar interação com 
setores de TI de outros 
órgãos públicos visando 
troca de experiência. 

1 – realizar vistas aos 
NTIs (CPDs) de outras 
IFES 
 
2 – participar do projeto 
SIGES com o MEC e 
outras IFES 
 
3 – participar do 
Workshop de TI do 
CGTIC/ANDIFES e de 
outros eventos de 

CERCOMP 
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Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação.  

NE 06 
Suporte ao 
usuário 

Ampliar a utilização de 
software livre na UFG 

1 – realizar palestras e 
ministrar treinamentos 
regulares sobre software 
livre 
 
2 – distribuir CDs, 
adesivos e outros 
materiais de divulgação 
da Campanha Seja Livre 
 
3 – Manter a instalação 
de software livre no HD 
padrão  para as 
máquinas da UFG. 
 
4 – Instalar software livre 
sobre demanda, através 
do sistema de ordem de 
serviço do CERCOMP 

CERCOMP 

NE 07 
Redes, Web 
e Sistemas 

Adotar novas tecnologias 
de informação que 
facilitem a comunicação 
entre as pessoas na 
universidade 

1 – adquirir e instalar 
soluções de Vídeo 
Conferência e de 
Webconferência na UFG 
 
2 – atualizar e ampliar o 
serviços de e-mail 
institucional, oferecendo 
maior capacidade de 
transmissão e 
arquivamento de 
mensagens, antispam e 
outros serviços 
agregados. 
 
3- Ampliar o uso do VOIP 
na UFG, integrando-o 
com o serviço de PABX 
da telefonia fixa 
 
4 – disponibilizar 
ferramenta de portal 
web para as páginas 
pessoais dos docentes da 
UFG. 
 
5 – Disponibilizar 

CERCOMP e 
DTEL/CEGEF 
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serviços diversos de 
compartilhamento de 
objetos e informações 
digitais como vídeos, 
áudios, fotos, notícias, 
artigos, dissertações, 
teses e etc.  

NE 08 Geral 

Definir um processo de 
aquisição e descarte 
ecológico e sustentável 
de inservíveis eletrônicos 

1 – Estudar processos de 
arquivos e de descarte 
sustentáveis de 
inservíveis de TI 
 
2 – Formalizar uma 
proposta de processo 
para a UFG 
 
3 – Submeter proposta 
para homologação. 

CERCOMP, 
PRODIRH, PROAD, 
CEMEq, DMP 

 

SISTEMAS 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Sistemas 

Liberar a primeira 
versão do novo 
portal UNINET (até 
fevereiro de 
2012). 

 
1 - Iniciar o projeto com a FUNAPE 
para o desenvolvimento do 
UNINET e de outras ferramentas 
de produtividade. 
 
2 - realizar Negociações com o 
MEC para unir esforços com o 
Projeto SIGES.  
 

Equipe do projeto 
UNINET da Divisão 
de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 02 Sistemas 

Liberar 
documentação das 
padronizações 
para 
desenvolvimento 
de módulos para o 
novo Portal (até 
fevereiro de 
2012). 

Padronizações do Arcabouço, de 
Ferramentas de 
Desenvolvimento, de 
Metodologia e de Interface 
Gráfica 

Equipe do projeto 
UNINET da Divisão 
de 
Sistemas/CERCOMP 
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NE 03 Sistemas 

Corrigir até junho 
de 2012, pelo 
menos, os 
cadastros de 
pessoas e iniciar 
implementação de 
interface de 
cadastro comum. 
Iniciar processo de 
criar rotinas de 
uso geral por meio 
de serviços web. 

1 - Criar grupo para corrigir erros 
de cadastro, projetar rotinas de 
uso geral, implementar interface 
comum de cadastro de pessoas e 
solucionar os demais erros de 
cadastro.  
 
2 - Contratar 
analista/desenvolvedor 
ScriptCase ou aliviar o Geraldo 
para atuar na correção do sistema 
de uso geral. 

Equipe do projeto 
UNINET da Divisão 
de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 04 Sistemas 

Realizar 100% da 
análise do sistema 
e 
 
Implementar pelo 
menos 10% até 
dezembro de 
2012. 

1 -  Aderir ou realizar licitação na 
modalidade registro de preços 
para desenvolver o novo sistema 
acadêmico.  
 
2 - Adquirir recursos humanos, 
pelo menos 2 analistas, para 
acompanhar e fiscalizar o 
processo de desenvolvimento do 
novo sistema. 

Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 05 Sistemas 

Realizar migração 
de sistemas 
FORMS até junho 
de 2012. 

1 - Adquirir consultoria para 
migrar os sistemas para nova 
versão. 
 
2 - Adquirir nova versão e treinar 
equipe na nova versão do FORMS.  
 
3 - Realizar testes com os 
sistemas migrados. 

Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 06 Sistemas 

Contratar uma 
Fábrica de 
Software por 
Ponto de Função 
até meados de 
2012 

1 - Definir pessoas para elaborar e 
fiscalizar as contratações.  
 
2 - Estudar e adaptar editais de 
licitação de Fábrica de Software 
de outros órgãos federais.  
 
3 – Contratar serviço de Fábrica 
de Software em análise e 
desenvolvimento de sistemas. 
 
4 – Atribuir tarefas à Fábrica e 
homologar os produtos gerados 
pela mesma. 

Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 



PDTI 2011 / 2012__________________________________________________________________ 

UFG – Universidade Federal de Goiás  47 

NE 07 Sistemas 

Por em produção 
o primeiro módulo 
do SAMNET até 
dezembro de 
2011. A partir de 
janeiro de 2012, 
entregar novas 
versões desse 
sistema 
mensalmente. 
Concluir 
implementação 
dos sistemas SIEC, 
SISPIBIC, SAPP até 
março de 2012. 
Concluir a primeira 
versão do SPGE 
até novembro de 
2011. 

1 - Realizar mapeamento de 
negócio do sistema SAMNET após 
entrega da primeira versão para 
implementar as próximas versões. 
 
2 - Planejar entregas em etapas 
bem definidas. 

Equipe do projeto 
SAMNET da Divisão 
de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 08 Sistemas 

Definir um padrão 
de interface 
gráfica da divisão 
de sistemas do 
CERCOMP até 
fevereiro de 2012 

1 - Criar grupo para definição e 
manutenção do padrão de 
interface gráfica.  
 
2 - Elaborar o padrão de interface 
gráfica. Focar na usabilidade e 
acessibilidade.  
 
3 - Atualizar fluxos de trabalho do 
manual para considerar o 
trabalho do grupo.  
 
4 - Dar treinamento aos 
desenvolvedores no uso do 
padrão. 

Equipe do grupo de 
padronização de 
interface gráfica 

NE 09 Sistemas 

Identificar e tratar 
os principais 
problemas de 
segurança que 
podem ser 
resolvidos com 
pessoal interno da 
divisão de 
sistemas do 
CERCOMP. 
Compor uma 
equipe 
permanente de 
segurança até 
dezembro de 2013 

1 - Realizar seminário para 
identificar e discutir os principais 
problemas de segurança.  
 
2 - Compor uma equipe de 
segurança da Informação.  
 
3 - Registrar tarefas vinculadas 
aos problemas e alocar pessoal. 
 
4 - Criar log de ocorrências. 

Gerente de 
configuração da 
Divisão de Sistemas 
do CERCOMP 

NE 10 Sistemas 
Contratar um DBA 
até junho de 2012. 

1 - Contratar DBA 
Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 
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NE 11 Sistemas 

Integrar a 
autenticação com 
o LDAP até o final 
de 2011. 

1 - Realizar ação conjunta com a 
equipe de redes para implantar o 
LDAP.  
 
2 - Ajustar os sistemas para 
autenticar e validar via LDAP. 

Divisão de 
Sistmas/CERCOMP 

NE 12 Sistemas 

Melhorar 
desempenho das 
rotinas de pré e 
pós-matrícula até 
julho de 2012. 

1 - Criar projeto para realizar 
tarefas de otimização das rotinas. 

Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 13 Sistemas 

Reestruturar as 
equipes em três 
grupos para 
começar a atuar a 
partir da entrega 
da etapa II do 
CERCOMP, a 
saber: Acadêmico, 
Administrativo, 
Infraestrutura de 
Serviços. 

1 - Criar os grupos e realizar 
reuniões para compartilhar e 
nivelar o conhecimento nos 
diversos sistemas, seguindo a 
proposta de Grupos de 
Similaridade.  
 
2 - Alocar pessoa do GPS para 
tutoriar no uso dos processos do 
manual de desenvolvimento de 
software do CERCOMP. 

Grupo de Processo 
de Software 

NE 14 Sistemas 
Definir gerência de 
configuração até 
fevereiro de 2012 

1 - Definir configuração nas 
diversas tecnologias envolvidas 
no desenvolvimento de 
aplicações da UFG. 
 
2 - Definir gerente de 
configuração. 
 
3 - Acompanhar o trabalho dos 
gerentes. 

Gerente de 
configuração da 
Divisão de Sistemas 
do CERCOMP 

NE 15 Sistemas 

Capacitar a equipe 
do Serviço de 
atendimento ao 
Usuário (SAU) e 
elaborar 
conjuntamente 
material didático 
para os 
treinamentos, 
Iniciar pelos 
manuais dos 
sistemas de pós-
graduação até 
dezembro de 2011 
. 

1 - Avaliar ou prever grandes 
demandas de uso de sistemas.  
 
2 - Planejar treinamentos e 
elaborar material didático 
juntamente com o SAU.  
 
3 - Capacitar o SAU para realizar 
dos diversos sistemas. 

Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 
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NE 16 Sistemas 

Inciar processo de 
implantar cultura 
de manter logs de 
mudanças até 
novembro de 
2011. 

1 - Definir processo de registrar e 
informar mudanças.  
 
2 - Definir agente propagador e 
monitor dessa boa prática.  
 
3 - Realizar treinamento do 
processo.  
 
4 - Acompanhar execução do 
processo. 

Grupo de Processo 
de Software da 
Divisão de 
Sistemas/CERCOMP 

NE 17 Sistemas 
Concluir o 
SISCONCURSO até 
junho de 2012. 

Concluir funcionalidades básicas 
do portal. Iniciar projeto e 
desenvolvimento do 
SISCONCURSO. 

Grupo do projeto do 
novo SISCONCURSO 

NE 18 Sistemas 

Adquirir 1 nova 
máquina servidora 
para SGBD. 
Adquirir 1 licença 
e 1 upgrade para o 
novo Oracle para 
manter os 
servidores. Até 
junho de 2012 

Adquirir máquina servidora de 
banco de dados. Adquirir licenças 
de Oracle e Forms & Reports e 
atualizá-los. Atualizar e instalar o 
banco de dados Oracle nos 
servidores. Realizar testes de 
desempenho. 

Coordenador da 
Divisão de Sistemas 
do CERCOMP 
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REDES E DATACENTER 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Redes 
Modernizar toda rede da 
UFG para tecnologia atual 

 

1. Solicitar substituição dos 
DIO's na central e nas 
unidades antigas 
 
2. Realizar a compra dos 
novos equipamentos de 
core 
 
3. Fazer a ativação dos 
novos equipamentos 
 
4. realizar gestão junto com 
o CEGEF para fazer a 
reestruturação do 
cabeamento estruturado 
dos ICBs 
 
5. Iniciar com a EEEC o 
projeto de atualização do 
backbone da UFGNET para 
10GB 
 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

NE 02 Redes 
Implantar solução 
corporativa de rede sem 
fio 

 
1. Analisar RPs de outras 
IFES e verificar e adquirí-las 
ou especificar e licitar a 
nossa solução. 
 
2.  Acompanhar o 
andamento da licitação dos 
equipamentos 
 
3. Fazer o treinamento da 
tecnologia 
 
4.  Definir a política de uso 
 
5. Realizar a implantação da 
rede sem fio 
 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 
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NE 03 Redes 
Substituir o sistema de e-
mail e webmail para 
plataforma atual 

 

1. Análise de ferramentas 
de código aberta de 
combate a spam 
 
2. Teste de soluções 
tecnológicas existentes 
(backend e frontend) 
 
3. Integração da 
autenticação com a base 
LDAP 
 
4. Definir com a Div. 
Sistema uma forma de 
integração do serviço de 
email com o portal UFGNET 
 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

NE 04 Redes 

Adquirir solução de 
ambiente de Data Center 
de nível Tier 3 

 

1. Fazer diagnóstico da 
situação atual das centrais 
de processamento. 
2.  Especificar e adquirir 
uma solução. 
3. Implantar solução e 
treinar usuários. 
4. Monitorar e manter a 
solução. 
 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

Adquirir e manter 
Nobreaks e geradores de 
energia de maior potência 

1. Especificar 
equipamentos 

2. Alocar recursos 
financeiros 

3. Adquirir e instalar 
equipamentos 

4. Contratar serviços 
de manutenção 
dos nobreaks e 
geradores de 
energia. 

CERCOMP 



PDTI 2011 / 2012__________________________________________________________________ 

UFG – Universidade Federal de Goiás  52 

NE 05 Redes 
Implantar serviço de 
autenticação centralizado 

 

1. Enviar documento de 
adesão à Federação CAFe. 
Emitir a portaria definindo 
o responsável e encaminha 
à RNP. 
 
2. Divulgar internamente o 
acesso ao portal CAPES 
através do CAFe 
 
3. Realizar testes de 
autenticação em serviços 
de rede com o LDAP 
 
4.  Definir com a Div. 
Sistemas forma de 
integração do LDAP no 
portal do servidor, 
especificando e criando o 
login de acesso único aos 
serviços. 

 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

NE 06 Redes 
Implantar o Data Center de 
Pesquisa  

 

1. Reunir com grupos de 
pesquisa da UFG para 
definir requisitos técnicos 
da solução 
 
2. Definir plataforma de 
tecnologia dos 
componentes da solução 
 
3. Escrever termo de 
referência para licitação 
 
4. Enviar dados para 
compor o processo 
licitatório 
 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

NE 07 
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NE 08 Redes 

Migrar servidores antigos 
para servidores de rack de 
alto desempenho e 
disponibilidade 

 

1. Fazer um levantamento 
das necessidades das 
centrais de rede no Campus 
I e Campus II 
 
2. Buscar RPs, 
preferencialmente, ou 
escrever termo de 
referência com os 
requisitos técnicos dos 
servidores 
 
3. Enviar o pedido de 
equipamentos para 
licitação 
 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

NE 09 Redes 
Estender garantias e 
renovar licenças de 
softwares 

 

1. Levantar e documentar a 
situação atual das garantias 
e licenças, mantendo um 
mapa da situação que 
possa ser utilizado neste 
ano e no futuro. 
 
2. Aquirir extensões de 
garantia e renovações de 
licenças. 

 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 

NE 10 Redes 
Melhorar o sistema do 
monitoramento de rede 

 

1. Análise de ferramentas 
atuais de monitoramento 
(ex. Flow). 
 
2. Teste com ferramentas 
de monitoramento. 
 
3. Especificar e adquirir 
telas LCD. 
 
4. Documentar a solução no 
wiki do CERCOMP. 

 

Divisão de 
Redes/CERCOMP 
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SUPORTE 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Suporte 
Instalação das 3000 
licenças de antivírus 
adquiridas pela UFG. 

 
1 - Instalação Padrão; 
 
2 - Instalação Pontual; 
 
3 - Repassar para o SAU 
locais que precisam de 
treinamento sobre 
segurança desktop. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 

NE 02 Suporte 
Padronizar 100% das 
aquisições de bens de 
informática. 

 
1 - Definir bens de 
informática; 
 
2 - Elaborar as 
especificações técnicas dos 
editais de licitações; 
 
3 - Adquirir no mínimo duas 
amostras de cada bem 
padronizado para estudo 
das funcionalidades; 
 
4 - Elaborar cursos de 
treinamentos interno com 
os bens padronizados. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 

NE 03 Suporte 

Coletar informações sobre 
a satisfação do usuário em 
relação ao atendimento de 
Ordem de Serviço da 
divisão de suporte. 

 
1- Buscar uma parceria com 
o SAU, para coleta dos 
dados; 
 
2 - Definir a metodologia da 
coleta dos dados; 
 
3 - Realizar a pesquisa; 
 
4 - Tratamento dos dados. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 

NE 04 Suporte 

Atender 50% das Ordens 
de Serviço da divisão 
suporte em nível de 
atendimento 1. 

 
1- Buscar uma parceria com 
o SAU, para coleta dos 
dados; 
 
2 - Definir a metodologia da 
coleta dos dados; 
 
3 - Realizar a pesquisa; 
 
4 - Tratamento dos dados. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 
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NE 05 Suporte 
Iniciar um projeto piloto de 
estudo e implementação 
da tecnologia VPRO. 

 
1 - Adquirir equipamentos; 
 
2 - Configurar 
infraestrutura para testes; 
 
3 - Executar testes; 
 
4 - Realizar testes em uma 
unidade academica ou 
orgão administrativo da 
UFG. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 

NE 06 Suporte 

Substituir o sistema de 
Ordem de Serviço atual, 
respeitando o que dizem 
as boas práticas de gestão 
em T.I.. 

 
1 - Levantar recursos para o 
desenvolvimento do novo 
sistema; 
 
2 - Estudar e adequar as 
boas práticas de gestão em 
T.I. para o novo sistema; 
 
3 - Estudar e realizar a troca 
do sistema. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 

NE 07 Suporte 

Atingir nível de maturidade 
3 do COBIT nos processos 
mais críticos da divisão de 
suporte. 

 
1 - Capacitar os 
funcionários envolvidos em 
ITIL e COBIT; 
 
2 - Definir os processos 
críticos para a divisão; 
 
3 - Avaliar maturidade atual 
nesses processos; 
 
4 - Executar ações visando 
atingir maturidade de nível. 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 

NE 08 Suporte 
Atender 100% das 
demandas de eventos 

 
1- Receber solicitação 
formal do evento com 20 
dias de antecedencia 
 
2 - Elaborar o plano de ação 
 
3 - Instalar os 
equipamentos 
 
4- Prestar suporte 
 

Divisão de 
Suporte/CERCOMP 
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WEB 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Web 

Reescrever sistema de 
gerenciamento de 
conteúdo web e sistema 
de implamentação 

 
1 - Adotar/definir os 
padrões de projeto; 
 
2 - Implementar padrões 
adotados; 
 
3 - Testar a implementação 
realizada; 
 
4 - Liberar e manter os 
novos sistemas. 
 

Equipe Web 

NE 02 Web 
Documentar processos da 
Equipe 

1 - Identificar os processos 
realizados; 
 
2 - Organizar e documentar 
os processos; 
 
3 - Divulgar os processos; 
 
4 - Melhorar 
constantemente os 
processos, realizar 
novamente o ciclo 1,2,3. 

Equipe Web 

NE 03 Web 
Integrar sistemas web 
com sistemas 
institucionais 

1 - Identificar as 
necessidades de integração 
de sistemas web com 
sistemas institucionais; 
 
2 - Definir metodologia a 
ser utilizada; 
 
3 - Implementar integração 
identificada; 
 
4 - Documentar, liberar e 
manter solução 
implementada. 

Equipe Web 

NE 04 Web 
Identificar sistemas livres 
que atendam a demandas 
intitucionais 

1 - Buscar em repositórios 
abertos por soluções livres 
que atendam a demandas 
intitucionais 
 
2 - Testar se as 
ferramentas atendem aos 
requisitos ou 
funcionalidades 
declaradas; 
 
3 - Implantar as 

Equipe Web 
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ferramentas caso atendam 
aos padrões de qualidade. 

NE 05 Web 

Utilizar ferramentas de 
testes automatizadas e 
processos de detecção de 
falhas. 

1 - Identificar falhas em 
software; 
 
2 - Corrigir essas falhas; 
 
3 - Documentar correção; 
 
4 - Liberar correção. 

Equipe Web / 
Redes 

NE 06 Web 

Buscar ações para 
implementação de 
softwares de alta-
disponibilidade 

1 - Identificar padrões 
usados; 
 
2 - Documentar padrões 
identificados; 
 
3 - Implementar padrões 
documentados. 

Equipe Web / 
Redes 

 

CERCOMP CAC 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Redes 

Liberar por Unidade 
Organizacional do 
Active Directory o 
acesso externo a rede 
do CAC via VPN para os 
340 servidores do 
Campus. 

 
1) Implementar serviço no 
servidor de VPN; 
 
2) Testar com usuários do 
CERCOMP/CAC; 
 
3) Monitorar possíveis pontos de 
falha na segurança no acesso 
externo e corrigí-los; 
 
4) Liberar aos servidores do CAC 
o serviço de VPN (Virtual Private 
Network). 
 

CERCOMP CAC 



PDTI 2011 / 2012__________________________________________________________________ 

UFG – Universidade Federal de Goiás  58 

NE 02 Suporte 

Instalar em todos os 
computadores do CAC 
(950 unidades) com 
licença para Windows o 
antivírus institucional. 

 
1) Instalar servidor de antivírus 
institucional; 
 
2) Configurar atualizações 
automáticas de acordo com 
regras a serem definidas; 
 
3) Reconfigurar regras do 
Network Access Protection 
(NAP); 
 
4) Organizar cronograma de 
instalação em massa da 
aplicação cliente nos 
computadores do CAC. 
 

CERCOMP CAC 

NE 03 Redes 

Aumentar o link de 
Internet em 300% para 
cobrir toda demanda 
dos mais de 3000 
usuários da UFG 
Catalão. 

 

1) Repassar ao Campus os 
gráficos de utilização do link 
nos últimos 5 meses mostrando 
o aumento do uso do link, 
acrescido da necessidade do 
novo Campus; 
 
2) Elaborar edital de licitação 
para compra de link de 
Internet; 
 
3) Instalar equipamentos e 
liberar acesso a rede aos 
usuários da UFG Catalão. 
 

CERCOMP CAC 

NE 04 Redes 
Implementar projeto de 
servidor de backup. 

 
1) Montar política de backup 
detalhada (tanto incremental 
quanto full); 
 
2) Aquisição de servidor; 
 
3) Instalar e configurar software 
livre baseado na política de 
backup desenvolvida; 
 
4) Instalar agentes nos 
servidores clientes; 
 
5) Realizar testes de backup e 
recover para garantir o 
funcionamento deste serviço. 
 

CERCOMP CAC 
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NE 05 Redes 
Implementar servidor 
de análise de log. 

 

1) Adquirir servidor; 
 
2) Selecionar algumas 
ferramentas open source e 
testar a estabilidade e 
confiabilidade de cada uma; 
 
3) Definir os procedimentos 
padrões de análise de log; 
 
4) Instalar e configurar o 
servidor de modo a conseguir 
coletar os log de todos os 
servidores da infraestrutura 
de rede do CAC 
 

CERCOMP CAC 

NE 06 Redes 
Interligar o Campus 1 
com o Campus 2 de 
Catalão. 

 

1) Avaliar topografia entre os 
Campus para definir meio de 
transporte de dados; 
 
2) Contratação de empresa 
especializada para 
instalar/configurar 
equipamentos e materiais de 
rede para interligar os 
Campus; 
 
3) Aquisição de servidor; 
 
4) Configurar servidor para 
receber todo tráfego de rede 
do novo Campus e 
redirecionar para o Campus 
1. 
 

CERCOMP CAC 
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NE 07 Suporte 

Atender demanda de 
suporte de 
equipamentos de 
informática em no 
máximo 2 dias. 

 

1) Elaborar edital de licitação 
para manutenção de 
equipamentos de 
informática, incluindo 
substituição de peças; 
 
2) Treinar os coordenadores 
dos departamentos 
acadêmicos/administrativos 
da UFG Catalão para abrir 
ordens de serviço de 
manutenção em 
equipamentos de informática 
no aplicativo a ser fornecido 
pela empresa vencedora da 
licitação; 
 
3) Gerenciar o prazo de 
atendimento das ordens de 
serviço. 

 

CERCOMP CAC 

 

CERCOMP CCG 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Redes  
Instalar link da RNP até 
abril de 2012 

 

1) Cobrar RNP 

 

Cercomp CCG 

NE 02 Segurança 
Instalar em todos os 
computadores CCG o 
antivírus institucional. 

 
1) Instalar servidor de 
antivírus institucional; 
 
2) Configurar atualizações 
automáticas de acordo com 
regras a serem definidas; 
 
3) Organizar cronograma de 
instalação em massa da 
aplicação cliente nos 
computadores do CAC. 
 

Cercomp CCG 

NE 03 Geral 
Adequar o espaço fisico 
do CERCOMP - CCG até 
2013 

1) Ações Politicas junto ao 
CEGEF 
2) Elaborar projeto  
3) Fazer Licitação  
4) Execução do projeto 

 

Cercomp CCG 
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NE 04 Redes  
Criar todos os serviços de 
rede até dezembro de 
2012 

 

1) Compra dos servidores,  
 
2) instalações dos serviços  
 
3) Configuração dos serviços 
 
4) Optimização dos serviços 
 

Cercomp CCG 

NE 05 Geral 
Informatiza a biblioteca 
até dezembro de 2011 

 
1) Instalação dos 
computadores  
 
2)Instalação do SOPHIA 
 
3)Configuração da rede 
 
4)Treinamento 
 

Cercomp CCG 

NE 06 Geral 

Fornecer meios de 
informações dos serviços 
do Cercomp para a 
comunidade acadêmica 
do CCG até julho de 2012 

 

1)Criação do site 
 
2)Criação do Grupo de e-
mails 

 

Cercomp CCG 

NE 07 Redes  
Criar infraestrutura 
lógica e elétrica no CCG 
até junho de 2012 

 
1) Criar Projeto Técnico  
 
2)Realizar Licitação 
 
3)Realizar Implantação 
 

Cercomp CCG 

NE 08 Redes  
Criação de rede sem fio 
gerenciada no CCG até 
setembro de 2012 

 
1) Criar Projeto Técnico  
 
2)Realizar Licitação 
 
3)Realizar Implantação 
 

Cercomp CCG 

NE 09 Geral 

Criação de areá de 
telecomunicações e 
manutenção no CCG até 
dezembro de 2012 

 

Realizar Concurso ou 
Tercerização 

 

Cercomp CCG 

NE 10 Sistemas 

Fazer , no CCG,o controle 
atraves de sistema dos 
equipamentos e 
manutenção dos mesmos 
até dezembro de 2012 

1)Analise de requisitos do 
sistema 
 
2)Projeto de software 
 
3)Desenvolvimento de 
software 

Cercomp CCG 

NE 11 Web 
Criação dos portais dos 
cursos do CCG até julho 
de 2012 

1)Analise de requisitos do 
sistema 
 
2)Projeto de software 
 

Cercomp CCG 
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3)Desenvolvimento de 
software 

NE 12 Segurança 
Definir a politica de 
segurança do Campus de 
Goiás até julho de 2012 

1)Analise de requisitos do 
CCG para segurança 
 
2)Projeto de Politica  
 
3)Escrita da Politica de 
segurança 
 
4)Implementação 

Cercomp CCG 

NE 13 Geral 

Treinamento dos 
usuarios para abertura 
de chamados técnicos no 
CCG até abril de 2012 

 

1)Treinamento dos usuários 
para abertura de chamados 

 

Cercomp CCG 

NE 14 
Redes e 
Datacenter 

Criação de uma VLAN 
entre o Campus de Goiás 
e Goiânia até setembro 
de 2012 

 

1)Implantação do link da RNP 
 
2)Criação de uma VLAN entre 
os campus 
 

Cercomp CCG 

NE 15 Redes  
Instalação de servidores 
no CCG até junho de 
2012 

 
1)Escolha do software de 
Gerenciamento 
 
2)Implantação do software de 
Gerenciamento 
 

Cercomp CCG 

NE 16 Geral 
Contratação de Serviço 
de TI para o CCG até 
dezembro de 2012 

 

1) Criar Projeto Técnico  
 
2)Realizar Licitação 
 
3)Contratação do Pessoal 
 

Cercomp CCG 

NE 17 Geral 

Compra de 
equipamentos para o 
CERCOMP CCG até 
dezembro 2012 

1)Criar Projeto Técnico 
 
2) Realizar Licitação 
 
3) Comprar os Equipamentos  

 

Cercomp CCG 

NE 18 Geral 

Criação dos laboratórios 
de informática para os 
cursos do CCG até 
dezembro de 2012 

 
1) Criar Projeto Técnico  
 
2)Realizar Licitação 
 
3)Realizar Implantação 
 

Cercomp CCG 
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NE 19 Geral 

Treinamento para 
servidores do CERCOMP 
CCG até dezembro de 
2012 

1) Definir quais os cursos 
necessários 
 
2) Aprovar os cursos no CCG 

Cercomp CCG 

 

CIAR 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Sistemas 

Implementar 
software para todos 
os cursos na 
modalidade a 
distância da UFG 

 

1. Levantamento de 
requisitos  2. Construção 
dos diagramas de 
desenvolvimento; 3. 
Seleção do software; 4. 
Adequações e 
implementação do 
software 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 

NE 02 Sistemas 

Desenvolver o banco 
de dados do EADMin 
até dezembro de 
2012 

 

1. Levantamento de 
requisitos  2. Construção 
dos diagramas de 
desenvolvimento; 3. 
Seleção do banco de dados; 
4. Adequações e 
implementação do banco 
de dados 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 

NE 03 Sistemas 

Desenvolver dois 
objetos de 
aprendizagem para 
cursos de EaD até dez 
2012 

 

1. Reuniões com as equipes 
pedagógica e de produção; 
2. Definição de atribuição 
das equipes e 
coordenações; 3. 
Levantamento de 
necessidades dos cursos; 4. 
Desenvolvimento dos 
objetos 
 

Coordenações das 
equipes Tecnológica/ 
Pedagógica/Produção 

NE 04 Redes 

Implementar 
software livre de 
monitoramento da 
Rede Ciar até dez 
2012 

 

1. Adequações; 2. 
atualizações; 3. 
implementação do 
software; 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 
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NE 05 Redes 
Mapear 
integralmente a Rede 
do Ciar até dez 2012 

 

1. Levantamento de pontos 
e equipamentos; 2. Montar 
o diagrama de 
desenvolvimento; 3. 
Documentar a rede 
mapeada 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 

NE 06 Web 

Ampliar em 70% a 
estrutura de 
Web/Vídeo 
Conferência até dez 
2012 

 

1. Buscar recursos 
orçamentários e extra-
orçamentários; 2. Aquisição 
de equipamentos 
necessários; 3. Implantação 
dos equipamentos 

 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 

NE 07 Sistemas 

Desenvolver e 
implementar 
software de controle 
de patrimônio do Ciar 
até dez 2012 

 

1. Levantamento de 
requisitos  2. Construção 
dos diagramas de 
desenvolvimento; 3. 
Adequações e 
implementação do 
software 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 

NE 08 Sistemas 
Implantar software 
de controle financeiro 
do Ciar até jul 2012 

 
1. Levantamento de 
requisitos  2. Construção 
dos diagramas de 
desenvolvimento; 3. 
Seleção do software; 4. 
Adequações e 
implementação do 
software 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 

NE 09 Segurança 

Implementar toda a 
política de segurança 
de TI do Ciar até dez 
2012 

 

1. Levantamento das 
necessidades; 2. Definição 
de política de segurança; 3. 
Implantação 
 

Equipe 
Tecnológica/Ciar 
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INF 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Sistemas 

Avaliar o Sistema APOEMA 
desenvolvido e decidir 
sobre a evolução do 
mesmo 

 
1 - Fazer levantamento de 
requisitos; 
 
2 - Avaliar as 
funcionalidades já 
desenvolvidas; 
 
3 - Analisar as opções de 
continuidade do software 
existente ou 
desenvolvimento de plugins 
em softwares abertos 
 

INF/APOEMA e 
Terceirizados 

NE 01 Sistemas 
Disponibilizar a versão 
inicial do Sistema APOEMA 

 
1- Análise detalhada dos 
requisitos prioritários; 
 
2- Definição do escopo da 
versão; 
 
3- Desenvolvimento das 
funcionalidades do escopo; 
 
4- Validação da versão; 
 
5- Disponibilização da 
versão inicial; 
 

INF/APOEMA e 
Terceirizados 

NE 01 Sistemas 
Atualizar e Manter o 
Sistema APOEMA 

 
1- Análise detalhada dos 
requisitos prioritários ainda 
não atendidos; 
 
2- Definição do escopo da 
versão; 
 
3- Desenvolvimento das 
prioridades ainda não 
atendidas (novo escopo); 
 
4- Validação da nova 
versão; 
 
5- Disponibilização da nova 
versão; 
 

INF/APOEMA e 
Terceirizados 
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CENTRO DE SELEÇÃO 

Necessidade Área Meta Ação Responsável 

NE 01 Geral 

Contratar serviços 
de terceiros, 
quando necessário, 
a partir de 2012 

1. Reservar um 
percentual do 
orçamento de 
concursos e 
processos seletivos 
para investimento na 
equipe de TI                                           
2. Elaborar projeto 
com a FUNAPE 
relativo a cada 
processo seletivo e 
concurso organizado 
pelo CS 

 

Presidência do Centro de 
Seleção 

 

NE 02 Sistemas 
Fidelizar e 
qualificar a equipe 
de TI 

1. Atrair profissional 
com qualificado com 
remuneração 
compatível à 
oferecida no mercado        
2. Definir uma política 
atrativa de ascensão 
salarial                            
3. Capacitar as 
equipes de forma 
contínua com 
diversos 
treinamentos 

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 03 Geral 
Usufruir de 
infraestrutura física 
adequada 

1. Construir novo 
prédio para o CS com 
instalações 
adequadas às 
demandas do setor 
de TI em termos de 
espaço, instalação 
elétrica e ergonomia 
a partir de 2012 

Presidência do Centro de 
Seleção 

NE 04 Geral 
Integrar serviços de 
TI do CS a setores 
internos da UFG 

1. Definir processos 
visando integrar 
serviços de TI ao 
Centro de Gestão 
Acadêmica (CGA) a 
partir de 2012 

Coordenação do setor de TI 

NE 05 Geral 

Fazer uso de 
políticas e normas 
de TI consensuais 
da UFG 

1. Seguir políticas e 
normas de TI 
estabelecidas pelo 
CERCOMP a partir de 
2012 

 

Coordenação do setor de TI 
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NE 06 Geral 

Melhorar a 
usabilidade dos 
sítios web de 
concursos e 
processos seletivos 
organizados pelo 
CS 

1. Capacitar equipe 
de desenvolvimento 
Web com cursos e/ou 
livros sobre 
usabilidade na Web          
2. Contratar 
consultoria em 
usabilidade na Web 

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 07 Web 

Atender a demanda 
da UFG por 
estatísticas de 
processos seletivos 
e concursos 

1. Desenvolver sítio 
web com dados 
estatísticos de 
processos seletivos e 
concursos para 
setores internos da 
UFG 

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 08 Segurança 

Garantir a 
segurança de dados 
de candidatos de 
concursos e 
processos seletivos 
organizados pelo 
CS 

1. Seguir políticas e 
normas de segurança 
da informação 
estabelecidas pelo 
CERCOMP 

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 09 Segurança 

Aprimorar a 
acessibilidade dos 
sítios web de 
concursos e 
processos seletivos 
organizados pelo 
CS 

1. Estudar o padrão e-
MAG – modelo de 
acessibilidade do 
governo brasileiro         
2. Capacitar equipe 
de desenvolvimento 
Web com cursos e/ou 
livros sobre 
acessibilidade na 
Web 

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 10 Sistemas 

Padronizar 
tecnologias para 
desenvolvimento 
de sistemas 

1. Fazer uso de 
software livre                                 
2. Fazer uso de 
padrões abertos de 
interoperabilidade de 
aplicações 

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 11 Geral 

Atender a demanda 
interna do CS por 
sistemas de 
software 

1. Ampliar e 
reorganizar a equipe 
de TI   

 

Coordenação do setor de TI 

 

NE 12 Geral 

Ter atendimento 
24/7 pelo 
CERCOMP, quando 
necessário 

1. Ampliar a equipe 
de TI do CERCOMP 
para atender a 
demanda do CS 

 

Diretoria CERCOMP 
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11 PLANO DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS  

SISTEMAS 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Sistemas 
Criar projeto UNINET com 
serviços de FUNDAÇÃO 
FUNAPE 

Aquisição de 5 estações de trabalho.  

NE 02 Sistemas 

1 - Indicar pessoas para 
compor equipe de 
documentação das 
padronizações. 
 
2 - Adquirir recursos 
humanos. 

N/A 

NE 03 Sistemas 

1 - Indicar pessoas para 
desenvolver software para 
centralizar os cadastros de 
uso geral para evitar 
inconsistências. 
 
2 - Indicar/contratar 
pessoas para executar 
correção de dados 
(Pessoas que compartilha o 
mesmo CPF, cadastro de 
cidades repetidos, etc.) 
 
3 - Contratar pessoa para 
possibilitar a realização das 
tarefas acima. 

N/A 

NE 04 Sistemas 

1 - Compor comissão para 
realizar planejamento e 
para contratar uma fábrica 
de software para 
desenvolver um novo 
sistema de graduação e 
pós-graduação 
 
2 - Contratar duas pessoas 
para acompanhar o 
desenvolvimento  do novo 
sistema de graduação e 
pós-graduação 
 
3 - Treinar equipe em 
cálculo de ponto de função 
– pelo menos 2 pessoas. 
Capacitar equipe em 

N/A 
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análise e elicitações. 

NE 05 Sistemas 

1 - Contratar consultoria 
para realizar migração para 
converter os sistemas para 
a nova versão do Forms e 
Reports. 
 
2 - Capacitar pelo menos 2 
desenvolvedores na versão 
atua do Forms e Reports. 

Adquir licenças de Forms e Reports 

NE 06 Sistemas -  N/A 

NE 07 Sistemas 

Capacitar analista do 
SAMNET para realizar 
mapeamento de processos 
de negócios.  

N/A 

NE 08 Sistemas 
1 - Estudar a cartilha de 
acessibilidade do e-MAG. 

N/A 

NE 09 Sistemas   N/A 

NE 10 Sistemas Planejar a contração N/A 

NE 11 Sistemas 
Planejar o processo de 
implantação 

N/A 

NE 12 Sistemas 

1 - Inidicar gerente de 
projeto para acompanhar o 
projeto. 
 
2 - Contratar pessoa para 
realizar o serviço de 
otimização. 

N/A 

NE 13 Sistemas 

Treinamentos focados no 
uso dos processos do 
Manual de 
Desenvolvimento de 
Software do CERCOMP. 

N/A 

NE 14 Sistemas 

1 - Panejar e acompanhar 
ações 
 
2 - Capacitar equipe em 
gerência de configuração 

N/A 

NE 15 Sistemas 
Planejar a execução da 
ação. 

N/A 
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NE 16 Sistemas 

Realizar levantamento de 
eventos nos processos da 
Universidade. 

N/A 

NE 17 Sistemas 
Alocar pessoas para o 
projeto SISCONCURSO 

N/A 

NE 18 Sistemas 

Adquirir serviço de DBA 
para otimizar o 
desempenho do servidor 
de banco de dados 

1 - Adquirir máquina servidora com 
desempenho superior à atual. 
 
2 - Adquirir licenças de Oracle e Forms 
& Reports. 

 

REDES E DATACENTER 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Redes 
Serviço de analise, 
configuração e testes de 
autenticação 

N/A 

NE 02 Redes 
Serviço de analise, 
configuração de 
equipamentos novos 

Adquirir novos swtiches 

NE 03 Redes 
Serviço de analise, 
configuração de 
equipamentos novos 

Adquirir 2 controladoras e access 
points para cobrir os campus da UFG 

NE 04 Redes 

1 - Serviços de análise, 
projeto, implantação, 
treinamento, configuração 
e manutenção da nova 
infraestrutura física e 
tecnológica para o data-
center. 
2- Serviços de 
especificação de nobreaks 
e de geradores de energia. 
3- Serviços de manutenção 
de nobreaks e de 
geradores de energia. 

Nobreaks, geradores de energia, piso 
elevado, cabeamento ótico e 

estruturado, sistema de refrigeração e 
antichamas, sensores de 

monitoramento, sistema de controle 
de acesso restrito e etc. 

NE 05 Redes 
Serviço de analise de 
hardware para Datacenter 

Adquirir o Datacenter 

NE 06 Redes 
Serviço de analise de 
equipamentos antigos 

Adquirir novos hardwares para 
substituição de equipamentos 

obsoletos 

NE 07 Redes 
Serviço de analise de 
softwares com garantia 
expirada 

N/A 
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NE 08 Redes 

Serviço de analise da atual 
estrutura de datacenter de 
acordo com as normas 
vigentes 

N/A 

NE 09 Redes 
Serviço de analise e 
disseminação do serviço 
VoIP 

N/A 

NE 10 Redes 
Serviço de analise do atual 
sistema de monitoramento 

N/A 

 

SUPORTE 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Suporte Instalação de antvírus N/A 

NE 02 Suporte 
Elaboração das 
especificações técnicas dos 
editais de licitações 

N/A 

NE 03 Suporte 
Serviço de pesquisa e 
análise de dados 

N/A 

NE 04 Suporte 
Atendimento de ordem de 
serviço Windows/Linux 

Adquirir Computadores 

NE 05 Suporte 
Serviço de pesquisa de 
novas tecnologias 

 Adquirir Computadores 

NE 06 Suporte 
Contratação de pessoal 
terceirizado para execução 
do projeto 

N/A 

NE 07 Suporte 
Serviço de mapeamento de 
processos 

N/A 

NE 08 Suporte 
Serviço de instalação e 
suporte dos equipamentos 

30 Notebooks, 30 datashow, 15 
impressoras, 20 pendrives 8 gigas 

 

WEB 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 
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NE 01 Web 
Serviço de analise, testes e 
implementação de nova 
tecnologia 

N/A 

NE 02 Web 

Serviço de analise e 
definição de padrões de 
documentação e 
publicação de processos 

N/A 

NE 03 Web 
Serviço de estudo, analise 
e capacitação para 
integração entre sistemas 

N/A 

NE 04 Web 
Serviços de estudo, análise 
e testes de solução livre 
identificada 

N/A 

NE 05 Web 

Serviço de estudo, analise 
e capacitação para efetuar 
ações preventivas ou 
corretivas 

N/A 

NE 06 Web 

Serviço de estudo, analise 
e capacitação para efetuar 
ações e disponibilizar 
serviços em alta-
disponibilidade 

N/A 

 

CERCOMP CAC 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Redes 
Serviço de implementação, 
monitoramento e 
manutenção da rede 

Adquirir servidor de VPN (Virtual 
Private Network) 

NE 02 Suporte 
Serviço de instalação de 
antivirus 

Adquirir servidor para instalação de 
serviço de controle de atualização 

de antivirus 

NE 03 Redes 
Realizar licitação para 
contratação de link de 
Internet 

N/A 

NE 04 Redes 

Contratar terceiros 
especializados em 
implantação de políticas de 
backup e implantação de 
servidores 

Adquirir servidor  

NE 05 Redes 

Contratar terceiros para 
instalação/configuração de 
servidor de log baseada em 
ferramenta OpenSource. 

Adquirir servidor  
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NE 06 Redes 

Contratar empresa terceira 
para passar a fibra óptica 
que interligará os campus e 
realizar a configuração de 
todos os equipamentos 
para estabelecer 
comunicação entre eles. 

Adquirir servidor; 
 

Adquirir 2000m de fibra óptica. 

NE 07 Suporte 

Contratar empresa através 
de licitação para dar 
manutenção nos 
equipamentos de 
informática do Campus, 
incluindo a substituição de 
peças avariadas. 

N/A 

 

CERCOMP CAJ 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Redes N/A   

NE 02 Suporte 
Contratação de  serviço 
terceirizado para 
realização do projeto 

Laboratório de manutenção de 
Hardware e 1 Computador 

NE 03 Geral 
Serviço de licitação e 
contratação 

N/A 

NE 04 Suporte 
Contratação de  serviço 
terceirizado para 
realização do projeto 

Laboratório de manutenção de 
Hardware e 1 Computador 

NE 05 Suporte 
Contratação de  serviço 
terceirizado para 
realização do projeto 

Laboratório de manutenção de 
Hardware e 1 Computador 

NE 06 Redes 
Serviço de planejamento e 
implementação 

N/A 

NE 07 Redes 
Serviço de elaboração de 
catálogo 

1 Servidor 

NE 08 Redes 
Serviço de mapeamento, 
instalação e 
monitoramento de rede 

Material de instalação de pontos de 
rede; Kits de instalação de ponto de 

acesso WIFI 
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NE 09 Suporte Serviço de reestruturação N/A 

NE 10 Redes 
Serviço de mapeamento, 
instalação e 
monitoramento de rede 

Discos e placas de rede para os 
servidores 

NE 11 Redes 
Serviço de monitoramento 
e manutenção da rede 

1 licença win2k8 server, servidor e 
discos 

NE 12 Redes 
Serviço de elaboração e 
implementação de políticas 
e serviços 

20 switchs, 20 conversores de mídia 

NE 13 Redes 
Serviço de suporte e 
manutenção 

N/A 

NE 14 Geral 
Serviço de controle de 
ambiente e infraestrutura 
de TI 

Equipamentos de proteção e controle 
de acesso 

 

CERCOMP CCG 

Necessidade Área Investimento em Serviços Investimento em Equipamentos 

NE 01 
Redes e 

Datacenter 
Serviço de Cobrança de 
instalação do link 

01 - Adquirir roteador da RNP 

NE 02 Segurança 

1 -Serviço de instalação do 
servidor de antivirus 2 - 
Serviço de instalação dos 
antivirus nas estações 3- 
Serviço de atualização do 
antivirus 

01-Adquirir servidor 02 - Adquirir 
Licença de servidor antivirus 

NE 03 Geral 

1 - Serviço de Criação do 
projeto de construção do 
CERCOMP 2- Serviço de 
Licitação do novo espaço 
físico 3 - Serviço de 
Construção do novo espaço 
físico 

01 -Adquirir os equipamentos 
contemplados no projeto de 

construção do CERCOMP 
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NE 04 Suporte 

1- Serviço de instalação dos 
serviços de DNS, E-MAIL, 
SERVIDOR WEB, 
Autenticação 2-Serviço de 
Configuração das estações 
do  CCG para fazer uso desta 
infraestrutura 

01 - Adquirir servidores onde serão 
alocados os serviços 

NE 05 Web 

1- Serviço de Instalação do 
Software SOPHIA 2- Serviço 
de instalação dos terminais 
de consulta para os alunos 3 
- Serviço de treinamento 
para o pessoal da Biblioteca 

N/A 

NE 06 Web 

1- Serviço de criação de um 
site do CERCOMP CCG 2- 
Serviço de Criação um mail-
list para comunicação com os 
usuários  

N/A 

NE 07 
Redes e 

Datacenter 

1- Serviço de Elaboração do 
projeto técnico dos pontos 
elétricos e lógicos 2- Serviço 
de Realização do processo 
licitatório 3- Serviço de 
Implantação do projeto 
proposto 

01 - Adquirir materiais para 
realização do projeto 

NE 08 
Redes e 

Datacenter 

1- Serviço de Elaboraração 
do projeto técnico da rede 
sem fio 2- Serviço de 
Realização do processo 
licitatório 3- Serviço de 
Implantação do projeto 
proposto 

1- Adquirir Acces point, 2-Adquirir 
servidores 3 - Adquirir software de 

gerenciamento 

NE 09 Geral 

1- Serviço de Contratação de 
um 
funcionario(Concursado/Terc
eirizado) para criação da 
área proposta 2- Serviço de 
Criação de local físico para a 
nova área  

N/A 

NE 10 Sistemas 
Contratação de serviço para 
desenvolvimento de sistema  

  01 - Adquirir servidor de aplicação  

NE 11 Web 

1- Serviço de criação dos 
endereços web para os 
cursos 2- Serviço de criação 
da entradas no DNS para 
estes endereços 3- Serviço 
de Desenvolvimento do 
portal do curso 

N/A 
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NE 12 Web 

1- Serviço de escrita da 
politica de segurança do CCG 
obedecendo as normas 
técnicas vigentes 

N/A 

NE 13 Geral 

1- Serviço de implantação do 
sistema de ordem de serviço 
no CCG 2- Serviço de 
treinamento dos usuários 

N/A 

NE 14 
Redes e 

Datacenter 

1- Serviço de instalação do 
link da RNP 2- Serviço de 
criação de uma VLAN entre 
os campus 

N/A 

NE 15 
Redes e 

Datacenter 

1 - Serviço de Instalação de 
um serviço de 
monitoramento no servidor  

01 - Adquirir servidores e tela de 
monitoramento 

NE 16 Geral 

01 - Contratação de serviço 
terceirizado/Concursado 
para realização de funções 
operacionais 

N/A 

NE 17 Geral 

Serviço de Análise dos 
equipamentos necessários 
para suporte a TI no campus 
CCG 

Comprar dos materiais requeridos 
na análise 

NE 18 Geral 

1- Serviço de Elaboraração 
do projeto técnico dos 
laboratórios 2- Serviço de 
Realização do processo 
licitatório 3- Serviço de 
Implantação do projeto 
proposto 

01 - Adquirir materiais para 
realização do projeto 

NE 19 Geral 
Serviço de contratação de 
treinamento  

N/A 

 

CIAR 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Sistemas 

Serviço de análise, 
documentação, 
implementação, 
monitoramento 

N/A 
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NE 02 Sistemas 

Serviço de análise, 
documentação, 
implementação, 
monitoramento 

N/A 

NE 03 Sistemas 
Serviço de coordenação, 
programação, design e 
consultoria pedagógica. 

Adquirir 3 tablets 

NE 04 Redes 
Contratação de serviço 
terceirizado para 
realização do projeto 

N/A 

NE 05 Redes 
Contratação de serviço 
terceirizado para 
realização do projeto 

N/A 

NE 06 Web 
Contratação de serviço 
terceirizado para 
realização do projeto 

3 Notebooks com suporte para web-
conferência, 3 câmeras HD, 3 

microfones de lapela de alta-definição, 
3 caixas de som, 3 licenças de 

software 

NE 07 Sistemas 

Serviço de análise, 
documentação, 
implementação, 
monitoramento 

Adquirir 2 tablets 

NE 08 Sistemas 

Serviço de análise, 
documentação, 
implementação, 
monitoramento 

N/A 

NE 09 Segurança 

Serviço de análise, 
documentação, 
implementação, 
monitoramento 

N/A 

 

INF 

NE 01 Sistemas 

1 - 1 contratado ou 
terceirizado para análise 
de requisitos; 

N/A  
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NE 02 Sistemas 

1 - 1 contratado ou 
terceirizado para análise 
de requisitos; 
 
2 - 1 contratado ou 
terceirizado para 
desenvolvimento na 
linguagem e tecnologia 
adequada; 
 
3 - 1 contratado ou 
terceirizado para teste e 
validação de software. 
 
4- 1 contratado ou 
terceirizado para BPM 

Aquisição de 1 servidor para hospedar 
sistemas e 3 estações de trabalho para 

funcionários 

NE 03 Sistemas 

1- 1 contratado ou 
terceirizado para design do 
Portal e conteúdo 
 
2- 1 contratado ou 
terceirizado para 
desenvolvimento 
 
3- 1 contratado ou 
terceirizado para BPM 

N/A  

 

CENTRO DE SELEÇÃO 

Necessidade Área 
Investimento em 

Serviços 
Investimento em Equipamentos 

NE 01 Geral 

1. Contratação de DBA com 
experiência em PostgresQL 

e Oracle 

N/A 2. Contratação de 
profissional com experiência 
em desenvolvimento Web, 

incluindo usabilidade e 
acessibilidade 

NE 02 Geral 

1. Compatibilização da 
remuneração da equipe de 
TI com a oferecida no setor 

privado 

N/A 
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2. Capacitação contínua as 
equipes com treinamentos 

em Gerenciamento de 
Projetos, Programação para 
Web com HTML, JavaScript, 
CSS e PHP, Gerenciamento 

de Configuração e 
Usabilidade na Web 

NE 03 Geral 
1. Serviço de instalação de 
infraestrututura básica de 

TI.  

1. Aquisição de gerador para novo 
prédio do CS 

2. Aquisição de nobreaks de grande 
porte para novo prédio do CS 

3. Investimento em espaços de 
trabalho ergonômicos para novo 

prédio do CS 

NE 04 Geral 

1. Elaboração de processos 
de integração de serviços de 

TI ao Centro de Gestão 
Acadêmica (CGA) 

N/A 

2. Elaboração de processos 
de integração de serviços de 

TI do CERCOMP ao CS 

NE 05 Geral 
1. Adoção de políticas e 

normas de TI estabelecidas 
pelo CERCOMP 

N/A 

NE 06 Geral 

1. Capacitação da equipe 
com cursos sobre 

usabilidade na Web 1. Capacitação da equipe com livros 
sobre usabilidade na Web 

2. Contratação de 
consultoria em usabilidade 

na Web 

NE 07 Web 
1. Investimento na 

ampliação e reorganização 
da equipe de TI 

N/A 
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NE 08 Segurança 

1. Adoção de políticas e 
normas de segurança da 

informação definidas pelo 
CERCOMP 

N/A 

NE 09 Web 

1. Estudo e adoção do 
padrão E-Mag de 

acessibilidade 

1. Capacitação da equipe de 
desenvolvimento Web com livros 

sobre acessibilidade na Web 

2. Capacitação da equipe de 
desenvolvimento Web com 
cursos sobre acessibilidade 

na Web 

3. Contratação de 
consultoria em 

acessibilidade na Web 

NE 10 Sistemas 

1. Utilização de software 
livre 

N/A 
2. Utilização de padrões 

abertos de 
interoperabilidade de 

aplicações 

NE 11 Geral 
1. Ampliação da equipe de 
TI para atender a demanda 

do CS 
N/A 

NE 12 Geral 
1. Ampliação da equipe de 

TI do CERCOMP para 
atender a demanda do CS 

N/A 
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12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS  

A escassez de profissionais de TI (quadro e extra-quadro) na UFG tem sido a principal 
causa da falta de efetividade da TI na consecução de seus objetivos estratégicos e 
entrave para a melhoria dos serviços prestados aos usuários. Esta realidade afeta 
quase a totalidade das IFES brasileiras como demonstrado no documento “Situação 
dos Recursos Humanos da Área de Tecnologia da Informação nas IFES”, elaborado 
pelo CGTIC/ANDIFES em 2011. O défict atual na UFG é de cerca de 250 profissionais 
trabalhando na área de TI, envolvendo efetivos e terceirizados, sendo necessário 
contratar pelo menos 150 servidores efetivos, conforme modelo de estimativa de RH 
de TI do SISP/MPOG. 

No início de 2011, o MEC concedeu a UFG, por meio da Portaria MEC N° 197 (Anexo 
1) publicada no DOU em 25/02/2011, 22 (vinte e dois) novos códigos de vaga de 
Técnico de TI. Isto representa um aumento no quadro efetivo de pessoal de TI 
superior a 48% do atual quadro de pessoal desta área. Porém, devido à  política de 
distribuição de pessoal e a autonomia das Unidades Acadêmicas, Órgãos 
Administrativos e Campus em definir o cargo que irá compor seus  quadros de 
pessoal, estes servidores podem vir a não ser lotados no CERCOMP. 
 
Sendo assim, mesmo com este acréscimo no quadro de pessoal, a UFG precisará 
recorrer à contratação de profissionais terceirizados para compor o quadro e pessoal 
de TI e ter condições de cumprir suas metas e objetivos estratégicos e, por 
consequência, a sua missão. 
 
Além disso, ações para identificar IFES com demandas similares serão implementadas 
para compor um grupo com interesse em compartilhar recursos e desenvolver 
soluções de TI conjuntamente. 
 
 
12.1 Distribuição dos servidores de TI da UFG 
 
A tabela abaixo demonstra a distribuição e o quantitativo de pessoal de TI (Analistas 
de Tecnologia da Informação, Técnicos de Informática e Técnicos de Laboratório Área: 
Informática ) na Universidade Federal de Goiás de acordo com sua lotação atual. 
 
Tabela 6 - Distribuição do Pessoal de TI na UFG 

Pessoal de TI na UFG 
  

Cargo Unidades Administrativa/Orgão Administrativo Quantidade 

Analista de TI 

CAMPUS AVANCADO DE CATALAO 1 

CAMPUS AVANCADO DE JATAI 1 

CAMPUS DA CIDADE DE GOIAS 1 

CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 19 

CENTRO DE SELECAO 1 

HOSPITAL DAS CLINICAS 1 

INSTITUTO DE INFORMATICA 3 
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Total de Analistas de TI 27 

Técnico de TI 

BIBLIOTECA CENTRAL 2 

CAMPUS AVANCADO DE CATALAO 1 

CAMPUS AVANCADO DE JATAI 2 

CENTRO DE GESTAO ACADEMICA 1 

CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 2 

CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAGEM EM REDE 1 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 1 

ESCOLA DE ENGENHARIA ELETRICA E DE COMPUTACAO 1 

FACULDADE DE EDUCACAO 1 

Total de Tecnicos de TI 12 

Técnicos de 
Laboratório Área: 

Informática 

CAMPUS AVANCADO DE CATALAO 1 

CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAGEM EM REDE 1 

ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 1 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA 1 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 1 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 1 

Total de Tecnicos de Laboratório Área: Informática 6 

Total Geral (Quadro UFG) 45 

Fonte: SPGE/UFG(Sistema do Programa de Gestão Estratégica da UFG) 

12.2 Qualificação do Pessoal de TI da UFG 

A tabela abaixo demostra a qualificação dos servidores técnico-administrativos da 
UFG, pertencentes ao quadro da UFG: 

Tabela 7 - Qualificação do Pessoal de TI da UFG 

Quantidade Lotação 
Analis
ta de 

TI 

Técnico 
de TI 

Técnico de 
Laboratório 

Área: 
Informática 

Qualificação 

01 BC   X   Especialista 

01 
BC   X   

2º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     Mestre 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 
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01 
CERCOMP X     Especialista 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     Especialista 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     Especialista 

01 
CERCOMP X     Especialista 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     Mestre 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP X     

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP   X   

3º Grau 
Completo 

01 
CERCOMP   X   

3º Grau 
Completo 

01 
CAC X     

3º Grau 
Completo 

01 
CAC   X   

2º Grau 
Completo 

01 
CAJ   X   

2º Grau 
Completo 

01 
CAJ   X   

3º Grau 
Completo 

01 
CCG X     

3º Grau 
Completo 

01 
CGA   X   

2º Grau 
Completo 

01 
CS X     Especialista 

01 
INF X     

3º Grau 
Completo 

01 
INF X     

3º Grau 
Completo 

01 
INF X     

3º Grau 
Completo 

01 
HC X     Especialista 
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01 
DP   X   

2º Grau 
Completo 

01 
CIAR   X   

3º Grau 
Completo 

01 
EEEC   X   

2º Grau 
Completo 

01 
FE   X   Especialista 

01 
IME     X 

3º Grau 
Completo 

01 
CIAR     X 

2º Grau 
Completo 

01 
IESA     X 

3º Grau 
Completo 

01 
FACOMB     X 

3º Grau 
Completo 

01 
EA     X 

2º Grau 
Completo 

01 
CAC     X 

2º Grau 
Completo 

 

12.3 Pessoal de TI lotados no CERCOMP 
 
Sendo o CERCOMP o setor administrativo da UFG responsável pela área de TI, faz-se 
necessário conhecer a sua atual capacidade de recursos humanos e, mais ainda, a 
capacidade de suas divisões para cumprir a missão do órgão. Estas informações 
estão dispostas na tabela abaixo: 
 

Tabela 8 - Pessoal envolvido com TI no CERCOMP 

Tabela PDTI - Pessoal envolvido com TI no CERCOMP 

  

Áreas do 
CERCOMP 

Quadro UFG Extra Quadro 

Analista de 
TI 

Tecnico de 
TI 

Tecnico de 
laboratório Terceirizados Estagiários 

Equipe Web 2 0 0 2 3 

Redes 6 0 0 0 7 

Serv. Aten.Usuários 1 0 0 1 3 

Sistemas 10 1 0 13 3 

Suporte 0 1 0 0 5 

TOTAIS 19 2 0 16 21 

Fonte: CERCOMP 

Conforme Tabela, mais de 60 por cento (%) do pessoal envolvido com TI no 
CERCOMP pertence ao extra-quadro da UFG, composto por terceirizados e 
estagiários. Além disso, os estagiários representam 76% do quadro externo,  
trabalham 20hs, apresentam alta rotatividade e estão realizando curso de graduação, 
não podendo executar tarefas de alta complexidade.  Esses fatos demostram a 
fragilidade da composição do quadro de recursos humanos atual do CERCOMP. A 
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dependência de profissionais terceirizados e de estagiários, com vínculo limitado e 
contratos de trabalho por tempo determinado, sem estabilidade empregatícia eleva o 
risco de colapso no atendimento às necessidades da instituição e comprometendo o 
planejamento estratégico deste órgão. 
 
A baixa remuneração paga atualmente a estes profissionais em comparação ao 
salários da iniciativa privada e de outros órgãos governamentais agrava ainda mais a 
situação e compromete a retenção destes recursos humanos na UFG. 
 

 
12.4 Capacitações para TI na UFG 
 
A capacitação dos recursos humanos é um quesito fundamental buscado no dia a dia 
da instituição para o alcance do profissionalismo requerido nas ações desenvolvidas 
pela universidade. 
 
O Programa de Capacitação da UFG de 2010 ofertou 1489 (mil e quatrocentos e 
oitenta e nove) vagas em 34 (trinta e quatro) ações de capacitação e capacitou 723 
(setecentos e vinte e três) servidores da UFG em 1648 (mil seiscentos e quarenta e 
oito) horas de atividades com média de custo hora/aula de R$ 43,00 (quarenta e três 
reais). 
 
A tabelas abaixo apresentam as capacitações requeridas para o biênio 2011/2012 
necessárias para que a TI execute com maior eficácia suas atribuições, excetuando-se 
demandas emergenciais que venham a surgir em virtude de casos fortuitos a este 
plano. 
 
Tabela 9 – Capacitações Previstas - Geral  
 
GERAL 
 

CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA 2012 

  

Capacitação 
Quantida
de de 
pessoas 

Carga 
horária 
(horas) 

Aquisição de bens e serviços de TI 7 16 

Curso de Análise Ponto de Função 20 40 

Gestão de Segurança da Informação NBR 27001  e 
NBR 27002  

10 40 

Gestão de Risco  - NBR 27005  6 40 

Curso de Governança de TI 10 16 

Cobit 6 16 

Curso de Gerenciamento de Serviços de TI 10 24 

Curso de ITIL 10 16 

Curso de Gerenciamento de Projetos de TI 10 24 
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PostGreSQL 4 40 

Gerência de configuração 3 40 

 

Tabela  10 – Capacitações Previstas - Sistemas 

SISTEMAS 
CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA 2012 

  

Capacitação 
Quantidade 
de pessoas 

Carga horária 
(horas) 

Pentest 2 82 

BPM 4 16 

ScriptCase Avançado 6 40 

Gerência de configuração 2 24 

Curso de Métricas de software 2 16 

Cursos de teste de software 2 16 

Curso de Introdução ao MPS.BR 2 16 

Cursos em tecnologias para 
desenvolvimento JAVA (JPA e SEAM) 

15 80 

 

Tabela  11 – Capacitações Previstas - Redes 

REDES 
CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA 2012 

  

Capacitação 
Quantidade 
de pessoas 

Carga horária 
(horas) 

Virtualização de Servidores (ESR - RNP) 5 40 

Gerência de Redes de Computadores (ESR - 
RNP) 

4 40 

Introdução à Segurança de Redes (ESR - RNP) 4 40 

Segurança de Redes e Sistemas (ESR - RNP) 5 40 

OpenLDAP – Implementando Servidor de 
Autenticação Centralizada 

5 40 

OpenLDAP Extreme 2 40 

Análise Forense (ESR - RNP) 2 40 

Postfix para tráfego intenso de e-mails 4 40 

IPv6 Básico (ESR - RNP) 6 40 

Planejamento e Projeto de Infraestrutura 
para Datacenter 

2 40 
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Tabela  12 – Capacitações Previstas - Suporte 

SUPORTE 
CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA 2012 

  

Capacitação 
Quantidade 
de pessoas 

Carga horária 
(horas) 

VPRO  3 24 

SAMBA 4 3 24 

 

13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

A gestão de risco de segurança da informação é um processo contínuo, cíclico e 
incremental que oferece à instituição o controle de manter os riscos em níveis 
aceitáveis para o seu negócio. Ela também é necessária para identificar os requisitos 
de segurança da informação e, com isso, subsidiar os investimentos de TI para a 
continuidade do negócio da instituição. 
 
Atualmente esse processo ainda não foi implantado na Universidade Federal de Goiás 
e, por isso, nosso plano de gestão de risco apresenta-se, nesse documento, como um 
marco inicial para um sistema de gestão de segurança da informação e, que 
anualmente, deverá ter seu escopo ampliado para garantir uma gestão de risco eficaz. 
 

Tabela  13 – Gestão de Riscos da UFG 

Id Ativos envolvidos Riscos Vulnerabilidades Controles  

Prob
abili
dade 

Impa
cto Responsável 

A1 

Todos os servidores 
em geral: Banco de 
dados, aplicações, 
etc. 

 Interrupção 
do suprimento 
de energia 

Ausência de 
geradores de 
energia elétrica e 
de nobreaks de 
maior capacidade. 

Aquisição e 
instalação de 
nobreaks e  
geradores com 
uma política de 
manutenção de 
críticos e 
simulações. 

Alta Alto 
CERCOMP, 
CEGEF e 
CEMEQ 
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A2 
Processos de 
negócios da 
Universidade 

Dicotomia 
entre as 
soluções de TI 
disponibilizada
s e o que os 
usuários 
realmente 
precisam 

1- Falta de visão 
geral de processos 
de negócio. 
2- Inexistência de 
atividades de 
revisão de 
processos de 
negócio. 
3 – 
indisponibilidade 
de tempo dos s 
solicitantes/usuári
os para o 
levantamento de 
requisitos e 
homologação das 
soluções 
produzidas. 

1- aumentar 
comunicação com 
a Equipe de 
Levantamento de 
Processos 
coordenada pelo 
CIDARQ-UFG. 
 
2- Criar cultura na 
utilização de 
ferramentas para 
documentar e 
analisar 
processos. 
 
3 – Inserir etapa 
de levantamento 
e organização de 
processos de 
negócio no 
Manual de 
Desenvolvimento 
de Software do 
CERCOMP. 

Alta Alto 

Divisão de 
sistemas do 
CERCOMP e 
CIDARQ 

A3 
Estações de 
trabalhos da UFG 

Perda ou 
vazamento de 
informações 
referentes ao 
negócio da 
instituição 

1- Alta incidência 
de malware 
devido ao uso de 
cópias de software 
falsificadas ou 
ilegais 
 
2 -  Ausência de 
política de 
segurança da 
informação. 
 
3- Ausência de 
processo de 
gestão de risco. 
 
4- Ausência de 
treinamento em 
segurança de 
informação e 
legislação. 
 
5- Ausência de 
atualização regular 
dos sistemas 
operacionais e  
aplicativos  

1- Criar política 
de segurança da 
informação e de 
uso dos recursos 
de TI. 
 
2- Capacitar os 
usuários e 
gerentes de TI 
envolvidos. 

3 – Monitorar e 
identificar 
vulnerabilidades 
no parque de 
estações de 
trabalho. 

Alto Alto 
CERCOMP e 
CTI 
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A4 
Ativos primários da 
Universidade 

Indisponibilida
de de recursos 
humanos para 
analisar, 
projetar, 
implantar e 
manter 
soluções de TI. 

1- Falta de pessoal 
frente ao volume 
de serviços 
demandados. 
 
2 -Conhecimento 
de determinada 
solução 
concentrado em 
uma única pessoa.  

1- Contratação de 
pessoas  e 
compartilhament
o do 
conhecimento. 

Alta Alto 
CERCOMP e 
PRODIRH 

A5 
Conectividade de 
Redes dos campus 
regionais 

Indisponibilida
de ou baixa 
velocidade de 
conexão entre 
os câmpus 
regionais e 
sede da UFG 
em Goiânia 

1 – Links de baixa 
velocidade e sem 
redundância 
 
2 –Rompimentos 
de fibra 
 
3 – Finalização dos 
contratos de 
fornecimento de 
links de dados 
 
4 -
Indisponibilidade  
dos equipamentos 
de conexão nas 
pontas em função 
de queima/falha 

1- Contratar links 
redundantes e de 
maior capacidade 
 
2 – Alocar equipe 
ou contratar 
serviço para 
monitoramento e 
atuação no caso 
de interrupção 
das conexões de 
dados 

Alta Alta 
CERCOMP e 
CEGEF 

 

 
14 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI  
 
 
Quando de validade superior a doze meses, O PDTI será revisado anualmente, 
com base no processo descrito abaixo: 
 

1. Constituição da comissão de revisão do PDTI. 

2. Identificação das necessidades de revisão do PDTI. 

3. Revisão do PDTI para atender as novas necessidades e a realidade da 
UFG. 

4. Aprovação do PDTI revisado pelo Conselho de TI 

5. Aprovação do PDTI revisado pelo CONSUNI. 

6. Publicação do PDTI. 
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15 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO  

 
Os fatores críticos que podem definir o sucesso ou fracasso da execução deste 
plano são: 
 

• Gestão de TI focada em resultados e melhoria contínua da área; 

• Recursos humanos e financeiros suficientes para a consecução do 
plano;  

• Ações de TI propostas neste plano implementadas, divulgadas e 
fiscalizadas; 

• Compromisso da alta direção para o sucesso deste plano.  

 
 

16 CONCLUSÃO  

Um grande avanço está sendo dado com a elaboração do presente PDTI, 
dando início a um processo de melhores práticas no uso na gestão da 
Tecnologia da Informação. Uma TI pautada pelo planejamento, pensar 
contínuo de soluções e intervenções práticas orientadas pelas necessidades 
dos usuários é fundamental para a consecução das metas maiores da própria 
instituição. 
 
Todo o trabalho que resultou neste plano irá orientar as ações propostas em 
busca do alcance das metas aqui descritas. Esta estratégia deve se articular 
com as demais estratégias da instituição em busca da sinergia necessária para 
o cumprimento da missão da UFG. 
 
De igual importância à execução do plano, também é o seu processo de 
avaliação. Este PDTI precisa ser acompanhado e avaliado por meio de um 
processo contínuo no qual serão avaliados os resultados. A partir destes 
resultados e do aprendizado obtido, será possível elaborar o planejamento da 
TI para o período de atuação seguinte. 
 


