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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

  

RESOLUÇÃO INF Nº 02/2021

Aprova o REGIMENTO INTERNO DO
NÚCLEO DE RECURSOS
COMPUTACIONAIS DO INSTITUTO DE
INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS.

 

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido na 240ª sessão ordinária
realizada no dia 16 de Junho de 2021,

 

RESOLVE:

 

TÍTULO I 
DOS OBJETIVOS

 

Art. 1º O Núcleo de Recursos Computacionais (NRC) do Ins�tuto de Informá�ca (INF) da
Universidade Federal de Goiás (UFG) tem como obje�vos:

I. Desenvolver a�vidades de administração e manutenção dos sistemas computacionais
alocados no INF;

II. Gerenciar a infraestrutura �sica e lógica de rede do INF;

III. Zelar pela segurança dos a�vos de informação e de tecnologia da informação, pelo uso
seguro destes recursos e pela segurança da informação tratada nos recursos computacionais do INF;

IV. Propor ao Conselho Diretor polí�cas, normas e planos relacionados à infraestrutura e
aos recursos computacionais do INF;

V. Implementar polí�cas e fazer cumprir as normas relacionadas à infraestrutura e aos
recursos computacionais do INF aprovadas pelo Conselho Diretor.

 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

 

Art. 2º As a�vidades do NRC são desenvolvidas por servidores técnico-administra�vos
lotados no INF.
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Parágrafo único. Estudantes matriculados em uma Ins�tuição de Ensino Superior (IES) e
formalmente vinculados ao NRC como voluntários, estagiários ou bolsistas, podem desenvolver
a�vidades no NRC.

Art. 3º O NRC possui a seguinte estrutura organizacional:

I. Comitê Técnico;

II. Coordenação Geral;

III. Secretaria;

IV. Coordenações Técnicas:

A. Redes e Sistemas;

B. Equipamentos e Laboratórios.

Art. 4º A Coordenação Geral é exercida pelo Coordenador do NRC, a Coordenação Técnica
de Redes e Sistemas é exercida pelo Coordenador de Redes e Sistemas, e a Coordenação Técnica de
Equipamentos e Laboratórios é exercida pelo Coordenador de Equipamentos e Laboratórios.

§ 1º O Coordenador do NRC, o Coordenador de Redes e Sistemas, e o Coordenador de
Equipamentos e Laboratórios, devem ser servidores técnico-administra�vos designados por portaria do
Diretor do INF para um mandato de 2 dois anos, permi�da apenas uma recondução por igual período.

§ 2º Caberá ao Diretor do INF designar os servidores para as coordenações, respeitando o
§ 1º.

Art. 5º O Coordenador do NRC será subs�tuído em suas faltas e impedimentos pelo
Coordenador de Redes e Sistemas e, na impossibilidade deste, pelo Coordenador de Equipamentos e
Laboratórios.

Art. 6º O Comitê Técnico é cons�tuído pelo Coordenador do NRC e pelos respec�vos
coordenadores técnicos.

 

TÍTULO III 
DO COMITÊ TÉCNICO

 

Art. 7º O Comitê Técnico reunir-se-á de forma ordinária (pelo menos uma vez por mês), ou
extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador do NRC.

Art. 8º As reuniões do Comitê Técnico têm por obje�vos:

I. Discu�r em conjunto as a�vidades realizadas pelas coordenações técnicas de forma a
permi�r uma maior interação e melhor direcionamento de seus trabalhos;

II. Discu�r e apoiar a tomada de decisões técnicas e administra�vas que envolvam as
coordenações técnicas;

III. Iden�ficar e discu�r demandas relacionadas à infraestrutura e aos recursos
computacionais;

IV. Monitorar e controlar a implementação do plano de infraestrutura computacional, bem
como as polí�cas e normas relacionadas aos recursos computacionais incluídos nesta infraestrutura.

 

TÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO GERAL
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Art. 9º À Coordenação Geral compete:

I. Assessorar a Direção do INF, dirigindo, controlando e monitorando a infraestrutura
computacional;

II. Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das a�vidades;

III. Coordenar o levantamento periódico das necessidades dos usuários relacionadas à
infraestrutura e aos recursos computacionais, visando aprimorar as a�vidades e serviços prestados;

IV. Definir polí�cas e normas de u�lização dos serviços computacionais, ouvido o Comitê
Técnico;

V. Coordenar o processo de seleção de estudantes e orientá-los quanto às suas a�vidades
no NRC;

VI. Atuar na modernização administra�va, atualização tecnológica e na capacitação de
recursos humanos do NRC;

VII. Planejar a aquisição de equipamentos em conjunto com a Direção do INF;

VIII. Encaminhar à Direção do INF eventuais problemas técnicos ou administra�vos que
comprometam o bom andamento das a�vidades.

 

TÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA

 

Art. 10. Compete à secretaria do NRC:

I. Auxiliar a Coordenação do NRC, no que concerne às a�vidades administra�vas;

II. Expedir Declarações e Cer�ficados para estudantes vinculados ao NRC;

III. Atender, via balcão, telefone ou meio eletrônico, a comunidade do INF e outros
interessados;

IV. Manter em dia a correspondência do NRC;

V. Intermediar as aquisições, alienações e doações de bens, produtos e serviços;

VI. Efetuar aberturas, encaminhamentos e fechamentos de chamados junto ao órgão de
gestão da infraestrutura da UFG;

VII. Organizar eventos e viagens;

VIII. Agendar atendimentos com clientes internos e externos;

IX. Auxiliar a Coordenação do NRC na busca de orçamentos e/ou atas de registro de preços
de equipamentos/serviços.

 

TÍTULO VI 
DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS

 

Art. 11. As Coordenações Técnicas são áreas designadas para desempenhar funções de
suporte técnico, administra�vas, de planejamento, de acompanhamento e controle, e de execução.

Art. 12. O Coordenador Técnico é responsável por uma equipe de trabalho composta por
servidores e/ou estudantes.
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Parágrafo único. O Coordenador Técnico é o elo entre o Coordenador do NRC os demais
servidores e estudantes de sua respec�va coordenação.

Art. 13. Compete ao Coordenador Técnico:

I. Coordenar o planejamento, a execução, o acompanhamento e controle, e a avaliação das
a�vidades da respec�va coordenação;

II. Assessorar o Coordenador do NRC nos assuntos relacionados à respec�va coordenação;

III. Informar o Coordenador do NRC sobre quaisquer irregularidades que envolvam os
estudantes;

IV. Elaborar relatórios referentes aos seus supervisionados, quando solicitados pelo
Coordenador do NRC ou pelo Diretor do INF.

 

Capítulo I 
Das Competências da Coordenação Técnica de Redes e Sistemas

 

Art. 14. Compete à Coordenação Técnica de Redes e Sistemas:

I. Planejar, especificar, instalar, documentar e manter a configuração de so�ware e
hardware dos equipamentos servidores do INF;

II. Elaborar es�ma�vas de custos de projetos e de implantação de recursos computacionais
no INF;

III. Administrar os sistemas de informação instalados no INF, incluindo os bancos de dados
administra�vos;

IV. Gerenciar a rede de computadores do INF;

V. Implantar subsistemas e serviços relacionados a redes de computadores;

VI. Criar e manter contas de usuários da rede do INF;

VII. Fornecer orientação e consultoria aos usuários de processamento cien�fico e
educacional do INF;

VIII. Fornecer treinamento e atualização em informá�ca para os servidores do INF, quando
necessário.

 

Capítulo II 
Das Competências da Coordenação Técnica de Equipamentos e Laboratórios

 

Art. 15. Compete à Coordenação Técnica de Equipamentos e Laboratórios:

I. Planejar, especificar, instalar, documentar, manter e administrar a configuração de
so�ware e hardware dos laboratórios de ensino;

II. Planejar, especificar, instalar, documentar, manter e administrar a configuração de
so�ware e hardware dos equipamentos disponibilizados aos docentes e aos técnico-administra�vos do
INF;

III. Elaborar es�ma�vas de custos de projetos relacionados aos laboratórios do INF;

IV. Elaborar polí�cas e es�mular o uso dos recursos computacionais para os usuários dos
laboratórios do INF;

V. Planejar e executar as transmissões ao vivo e/ou gravações promovidas pelo INF, por
meio de plataformas de web conferência ins�tucionais;
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VI. Fornecer treinamento e atualização em informá�ca para os servidores do INF, quando
necessário.

 

TÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 16. Decisões sobre matérias que fogem aos obje�vos do NRC serão subme�das à
apreciação do Comitê Técnico Administra�vo e, havendo impasse, serão reme�das ao Diretor do INF.

Art. 17. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Diretor do INF,
ouvida a Coordenação Geral do NRC.

Art. 18. Este regimento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

Goiânia, 16 de Junho de 2021.

 

Prof. Dr. Eliomar Araújo de Lima
Diretor do Ins�tuto de Informá�ca

Documento assinado eletronicamente por Eliomar Araújo De Lima, Diretor, em 11/10/2021, às
15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2238135 e
o código CRC 05EFC073.

Referência: Processo nº 23070.039604/2021-51 SEI nº 2238135
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