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Resumo da DTIC em 2016 
 

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (DTIC), subordinada à           

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI), ao longo do ano de 2016 atuou            

tanto na promoção da governança institucional de TIC, coordenando o Comitê Gestor de             

Tecnologia da Informação (CGTI) e propondo iniciativas importantes, quanto na gestão de            

soluções de abrangência comum no Instituto. 

Como especificado na Política de Governança e Gestão de TIC (PGTIC), as soluções             

de necessidade comum são aquelas que provocam impacto significativo sobre os           

resultados e o funcionamento do IFSULDEMINAS como um todo. Essas soluções são            

providas pela DTIC, buscando otimizar recursos e evitar o retrabalho entre as unidades do              

Instituto. 

Todo esse trabalho se dá através da estrutura organizacional da Diretoria, que            

conta com as coordenações de Desenvolvimento, Logística e Operações, cada uma delas            

responsável por serviços e projetos específicos. De forma resumida, a Coordenação de            

Desenvolvimento de TIC atua no desenvolvimento, manutenção e suporte de soluções de            

software. A Coordenação de Operações mantém a infraestrutura de TIC que suporta todos             

os serviços. A Coordenação de Logística atua na aquisição de bens e serviços de TIC que                

possam ser demandados por outros setores ou pela própria DTIC. 

 

Governança de TIC 

 

O ano de 2016 trouxe marcos importantes para a gestão e governança de TIC no               

IFSULDEMINAS. A partir da aprovação da Política de Gestão e Governança de TIC em              

dezembro de 2015 (Resolução CONSUP Nº 76/2015), a Instituição passou a contar com             

uma estrutura bem definida, que esclarece o papel da área de TIC tão bem quanto o seu                 

relacionamento com as demais áreas do Instituto. A definição básica de diretrizes, objetivos             

e vocabulário, por exemplo, tem viabilizado uma atuação uniforme entre as unidades e             

potencializado a unificação de iniciativas e investimentos. 

Deve-se destacar que o primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação e            

Comunicações (PDTIC) do IFSULDEMINAS foi aprovado em 2016, vigorando no segundo           

semestre do ano. Essa foi a experiência inicial para que a prática e o processo de                

planejamento fossem de fato implantados e adotados pelos envolvidos, sobressaindo a           

toda resistência e dificuldade de não só planejar, mas também de documentar um plano. 
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Outro marco importante no aprimoramento na governança institucional de TIC foi a            

atualização do regimento do CGTI (Resolução CONSUP Nº 77/2016), que modificou a            

estrutura do Comitê para incluir representantes das diversas áreas do Instituto. Essa            

mudança deve permitir uma visão holística, contando com as diversas perspectivas           

existentes na Instituição, e uma avaliação ainda mais criteriosa dos investimentos           

selecionados e executados. Em outras palavras, o novo Comitê deve promover um novo             

nível de alinhamento estratégico, garantindo que as necessidades institucionais sejam          

priorizadas e os recursos necessários estejam disponíveis. 

Através da Portaria MP/STI Nº 40, de setembro de 2016, ficou instituído o Plano de               

Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações (PCTIC) para os órgãos           

integrantes do SISP. Esse mecanismo foi imediatamente adotado pelo IFSULDEMINAS,          

considerando principalmente o seu potencial em integrar as ações de planejamento da            

área de TIC com o planejamento orçamentário das unidades que compõem o Instituto.             

Essa relação não havia sido endereçada pelos mecanismos anteriormente propostos e o            

PCTIC preencheu de forma satisfatória essa lacuna. 

Apesar de o PETIC ter atuado como base para todo esse trabalho, não foi possível               

ao longo do período desde sua aprovação avaliar com o cuidado adequado os resultados              

dos indicadores estabelecidos em comparação com as metas estipuladas. Na primeira           

reunião ordinária do CGTI em 2017 será decidido sobre como proceder com o Plano,              

considerando ao menos as opções de atualizar o Plano, estender sua vigência ou de              

construir um novo plano. Considerando a publicação da Política de Governança Digital, a             

segunda opção pode proporcionar resultados mais alinhados aos objetivos de governo. 

A mudança trazida pelos mecanismos mencionados e pela abordagem transparente          

e direta com os setores que compõem a Instituição tem resultado numa visão favorável à               

adoção de tecnologia da informação como parte indissociável do negócio. Na esfera            

administrativa essa associação já é comum e espera-se conseguir no futuro adotar também             

esses recursos de informação institucionais de forma mais abrangente nas atividades de            

ensino e pesquisa. 

 

Gestão de TIC 

 

A dificuldade financeira enfrentada no País nos últimos anos trouxe desafios           

também para o Instituto. Mais do que nunca o alinhamento estratégico dos investimentos             

em TIC com as necessidades da Instituição em curto, médio e longo prazo se mostra               

essencial. A sustentabilidade das soluções é fator chave de sucesso e deve proporcionar a              
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médio e longo prazo uma importante economia de recursos, mantendo os riscos em níveis              

mais baixos e controláveis. 

Tem-se buscado na DTIC manter uma operação enxuta, contando sempre que           

possível com soluções abertas e livres e mantendo os custos operacionais conhecidos e             

previsíveis. Como o número de recursos humanos disponíveis é bastante limitado, tem sido             

constantes os esforços para repensar e inovar a organização e processos adotados            

internamente. 

Um dos principais desafios a serem enfrentados se refere a dependência           

tecnológica que determinadas soluções impõem ao Instituto. Essa avaliação deve partir           

tanto da perspectiva de financeira, já que o fornecimento por exclusividade pode resultar             

em maiores custos, quanto da perspectiva de sustentabilidade, já que a dependência pode             

resultar em indisponibilidade em caso de descontinuação ou substituição das soluções, por            

exemplo. 

Entre as soluções de necessidade comum em uso no IFSULDEMINAS, deve-se           

observar a ocorrência de dois casos de dependência tecnológica. O mais significativo é o              

sistema acadêmico em uso, fornecido por uma empresa privada mediante contrato de            

manutenção e suporte. O outro caso se refere ao sistema de gestão de bibliotecas              

atualmente em uso. 

Buscando reduzir ou eliminar essas dependências, há em curso um projeto para            

adotar o módulo educacional do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), com            

um piloto em execução no Campus Passos no primeiro semestre de 2017. Essa opção,              

além de eliminar problemas técnicos e operacionais já identificados, deve proporcionar a            

flexibilidade necessária para que as necessidades internas sejam atendidas de forma mais            

satisfatória. 

Quanto ao sistema de biblioteca, não há no momento ação específica para tratar             

desse caso, mas ela será conduzida no futuro. Por fim, as soluções de prateleira em uso                

não devem ser substituídas por soluções próprias no curto prazo, já que o custo pode não                

ser interessante para a Instituição. 

Ainda sobre a sustentabilidade das soluções de TIC, orientações recentes do           

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) no sentido de             

incentivar a adoção de serviços de nuvem pública na Administração Pública Federal            

trouxeram novas variáveis ao cenário geral. Contar com provedores de mercado para o             

fornecimento de infraestrutura certamente será um divisor de águas no que diz respeito a              

disponibilidade e flexibilidade na oferta de serviços de TIC. 
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No entanto, ao se considerar as características políticas e administrativas inerentes           

ao serviço público, faz-se necessário avaliar que a operação exclusiva através de nuvem             

pública deve resultar em riscos não aceitáveis para a Instituição. Essa condição não             

impede, no entanto, que formatos híbridos sejam utilizados, viabilizando contar com o que             

há de melhor em ambas as opções. 

A fim de poder contar com os benefícios dessas opções de mercado, a DTIC fez               

importante avanço em 2016. Parte desse avanço se deu através da completa            

reestruturação de sua nuvem privada, passando a utilizar uma pilha de soluções abertas e              

de mercado, que respeitam padrões internacionalmente aceitos, e que devem viabilizar a            

integração com outros provedores no futuro. 

Outra parte do avanço foi a execução da primeira etapa para a criação do              

datacenter institucional através da construção do prédio no qual será instalado.           

Considerando o cenário de restrição financeira e incertezas, a criação do datacenter            

institucional deve se dar através de etapas e sua disponibilização será em capacidade             

mínima de operação, permitindo futuras expansões conforme necessidade. 

A DTIC tem emitido Orientações Normativas que, sempre submetidas para          

apreciação do CGTI, buscam definir padrões e diretrizes operacionais. Em 2016 duas            

orientações normativas foram aprovadas pelo CGTI (Padrão de documentos e suíte de            

escritório para o IFSULDEMINAS e Diretrizes de endereçamento de redes e nomeação de             

computadores) e a demanda por diversas outras foi levantada.  

Uma das iniciativas de 2016 que deve contribuir com a padronização entre as             

unidades e os serviços de TIC é a adoção de uma plataforma única de central de serviços,                 

já em operação na Reitoria e em algumas outras unidades. É reconhecida a dificuldade dos               

usuários de serviços de TIC adotarem os canais de comunicação padronizados e a             

unificação desses canais deve proporcionar melhorias no médio prazo. 

A fim de proporcionar uma visão clara sobre os resultados alcançados em 2016, são              

apresentados junto a esse relatório dois apêndices. O formato e conteúdo desses            

documentos tem evoluído a cada ano e tem sido solicitado a todas as unidades que               

forneçam as mesmas informações num relatório semelhante. 

O Apêndice I reúne a relação de investimentos previstos no PDTIC 2016 com um              

resumo sobre a situação e os resultados alcançados no ano. Os processos de renovação              

de contratos deixaram de ser tratados como projetos pela DTIC, tornando esses processos             

parte da gestão dos contratos vigentes.  

O Apêndice II detalha parte dos custos operacionais da DTIC com serviços providos             

por terceiros que exigem desembolso de recursos monetários. 
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Visão de futuro 

 

Para os anos de 2017 e 2018, período de vigência do novo PDTIC, espera-se evoluir               

na otimização de recursos, na otimização de riscos e na realização de benefícios. Será              

dada prioridade a um menor número de projetos, mas que devem resultar em maior              

impacto positivo. Esses projetos têm potencial de proporcionar mudanças mais          

complicadas e significativas, que devem gerar benefícios mais concretos e por um prazo             

mais longo.  

Entre os principais projetos de 2017, destaca-se: 

● Sistema acadêmico: considerado o mais importante e mais complicado, o projeto de            

implantação do módulo educacional do SUAP passa por um piloto durante o            

primeiro semestre de 2017 no Campus Passos. Espera-se expandir a experiência           

para novos Campi no segundo semestre, abrangendo maior quantidade e          

diversidade de cursos. 

● Processo eletrônico: com a disponibilização dos módulos de processo e documento           

eletrônico no SUAP pelo IFRN será iniciada a implantação da solução no            

IFSULDEMINAS. Entre as primeiras etapas, serão avaliadas eventuais necessidades         

de customização e processos de trabalho serão selecionados para um primeiro           

piloto. O objetivo é que os processos de trabalho de abrangência institucional (que             

envolvem mais de uma unidade) estejam acontecendo através do módulo até o final             

do ano de 2017. 

● Datacenter institucional: concluída a obra do prédio da DTIC, será iniciada a            

instalação do datacenter. A DTIC está revisando os requisitos para decidir sobre            

formato da contratação e o objetivo é que a nova estrutura esteja disponível até o               

final do ano de 2017. 

A prioridade da DTIC continua sendo os serviços oferecidos, principalmente          

aqueles que suportam processos críticos de trabalho. Todos os investimentos previstos no            

PDTIC 2017-2018 visam melhorar os níveis dos serviços oferecidos no que diz respeito a              

disponibilidade, garantia e qualidade. 

Espera-se, por fim, que o maior envolvimento das demais áreas da Instituição no             

CGTI proporcione um processo de priorização mais abrangente, que viabilize a alocação            

dos escassos recursos humanos nos projetos mais necessários e significativos para o            

IFSULDEMINAS. 

 

Página 5 de 5 



 

Apêndice I - Investimentos da DTIC em 2016 
Tabela 01: relação de investimentos em TIC selecionados pela Reitoria para 2016 

ID Nome Escopo preliminar Situação Detalhes Custo estimado Custo realizado 

P32 Recontratação do serviço de antivírus 

Recontratação de solução de antivírus, a 
fim de evoluir a solução para uma 

alternativa endpoint protection mais 
abrangente 

Adiado - R$ 10.000,00 R$0,00 

P115 Contratação de nuvem pública 

Contratação de serviço de nuvem pública 
(infraestrutura e plataforma) para 

hospedagem de serviços do 
IFSULDEMINAS. 

Adiado - R$500.000,00 R$0,00 

P84 
Recontratação do serviço de 

reprografia para Ingressos 
Recontratação do serviço de reprografia 

para o setor de Ingressos 
Concluído 

O custo realizado apresentado se refere 
à proporção executada do contrato em 

2016, sendo o valor global de R$ 
42.000,00. 

R$42.000,00 R$ 32.318,47 

P06 Auxílio Estudantil 2016.1 

Nova versão do sistema de auxílio 
estudantil para atender novos requisitos 

funcionais levantados pela área 
requisitante. 

Concluído 

Entre as melhorias realizadas no sistema 
destacam-se as alterações no processo 
de login, inclusão de histórico das ações 

das assistentes sociais, inclusão de 
valores e número de parcelas dos 

benefícios, criação de relatórios de 
totais, dentre outras. 

R$0,00 R$0,00 

P08 Vestibular 2016.1 

Nova versão do sistema de vestibular 
para atender novos requisitos funcionais 

identificados pela área requisitante, 
corrigir falhas e implementar 

aprimoramentos de segurança. 

Concluído 

As principais alterações dos sistemas de 
Vestibular (Inscrição e Administração) 
foram: alteração no processo de login, 
elaboração da declaração de matrícula 

e permissão para que a análise das 
ações afirmativas possa ocorrer antes 

do término das inscrições. 

R$0,00 R$0,00 

P09 SUAP Almoxarifado 2016.1 

Implantação do módulo de Almoxarifado 
do SUAP. O escopo do projeto deve 
incluir a avaliação de viabilidade de 
migração dos dados dos sistemas 

legados. 

Concluído 

A implantação foi concluída, restando ao 
setor de Almoxarifado executar os 
cadastros necessários para uso da 

solução. 

R$0,00 R$0,00 
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P110 PDTIC 2016.1 
Construção do Plano Diretor de TIC de 

2016, incluindo o monitoramento do 
plano. 

Concluído 
A prestação de contas da qual faz parte 

o presente relatório marca o fim do 
projeto do PDTIC 2016. 

R$0,00 R$0,00 

P112 Módulo de pagamento 

Sistema ou aplicação destinada a auxiliar 
os cálculos realizados pela DGP para 

determinar os valores a serem pagos aos 
servidores em determinadas situações, 
como progressões. A solução deve ser 

desevolvimento preferencialmente 
utilizando-se da estrutura do SUAP, visto 

que muitas das informações já estão 
disponíveis na base. 

Parcialmente 
concluído 

As melhorias em relação a esta 
demanda foram realizadas apenas no 
conjunto de planilhas utilizadas pela 

equipe de Pagamento do DGP com foco 
na automatização do preenchimento 
das informações dos benefícios e nas 
fórmulas de cálculos destes valores. 

Incluído no PDTIC 2017-2018 como P169 
para continuação em 2017. 

R$0,00 R$0,00 

P21 OBAP 2016.1 
Fornecimento de sistemas para OBAP 

2016 
Concluído 

O suporte à realização da OBAP se deu 
através do fornecimento do sistema de 
inscrições, da plataforma da realização 
das provas e da correção das provas. 

Quanto ao sistema de inscrições, foram 
feitas melhorias como a reconstrução da 
tela de inscrição, de listagem de equipe, 

de exportação dos alunos para o 
Moodle bem como para a importação 

dos dados do Pagseguro. 

R$0,00 R$0,00 

P26 Serviço de backup 2016.2 

Nova versão do serviço de backup da 
Reitoria e todos os seus componentes 

para corrigir falhas e incluir 
aprimoramentos de segurança. 

Concluído 

Durante 2016 foram realizadas 
melhorias no serviço de backup para 

atender às novas demandas, 
considerando o aumento no volume de 
dados. Também, novas melhorias estão 
previstas no investimento P151 do PDTIC 

2017-2018. 

R$0,00 R$0,00 

P27 ahos 2016.1 

Sistema autônomo para gerenciamento 
de servidores para ocasiões de 

interrupção no fornecimento de energia 
elétrica. 

Adiado - R$0,00 R$0,00 

P28 SUAP Acadêmico 2016.1 

Como parte do Programa de Evolução da 
Gestão Acadêmica que está sendo 

estruturado, a implantação do módulo 
acadêmico do SUAP no IFSULDEMINAS 
visa reduzir a dependência tecnológica 
de terceiros, como aquela imposta pelo 

Parcialmente 
concluído 

Durante o processo de implantação do 
módulo acadêmico do SUAP foram 
necessárias adequações, tais como: 
alterações no cálculo das notas de 

acordo com as regras do 
IFSULDEMINAS, alteração no tipo da 

R$0,00 R$0,00 
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uso do sistema GIZ. A implantação desse 
módulo envolverá intensa análise por 

parte da equipe técnica e entre os 
macro-requisitos pode-se destacar: 

integração com outros sistemas como 
vestibular e Sensu. 

carga horária, criação de etapas de 
recuperação, além de acompanhamento 

em todos os testes realizados pela 
equipe da PROEN. 

Será continuado através do 
investimento P148 no PDTIC 2017-2018. 

P61 SISREQ 2016.1 

Nova versão do SISREQ para atender 
novos requisitos funcionais identificados 
pela área requisitante, corrigir falhas e 

implementar aprimoramentos de 
segurança. 

Concluído 

As principais melhorias desenvolvidas 
foram a fixação da ordem dos itens da 
requisição, inclusão da informação ao 

setor de Almoxarifado a cada requisição 
que tenha itens de consumo, criação de 

requisição retificadora, dentre outras. 

R$0,00 R$0,00 

P83 GIZ 2016.1 
Migração do GIZ para novos servidores, 

separando a aplicação do BD 
Adiado - R$0,00 R$0,00 

P85 Normativa Docente 2016.2 

Aprimoramento da acessibilidade e 
usabilidade do sistema, a fim de reduzir a 

incidência de chamados e dúvidas. O 
escopo do projeto deve incluir a 

avaliação de viabilidade de transição da 
solução para um módulo do SUAP. 

Concluído 

Desenvolvimento da nova versão do 
sistema de Normativa Docente incluindo 
a informação da carga horária realizada 

pelo professor em cada tarefa. As 
funcionalidades de cadastro, gestão e 

avaliação de planos de trabalho e 
relatórios foram reconstruídas. 

R$0,00 R$0,00 

P114 Firewall 2016.2 
Aquisição de solução de firewall de 

próxima geração (NGFW) para as 
unidades do IFSULDEMINAS. 

Adiado - R$0,00 R$0,00 

P18 
Recontratação do serviço de telefonia 

fixa 

Recontratação do serviço de telefonia 
fixa para atender nova demanda e 

substituir o contrato anterior que não 
pode mais ser renovado 

Parcialmente 
concluído 

A contratação foi encaminhada em 
2016, porém a consulta pública, contrato 
e transição deverá acontecer em 2017. 

R$ 36.000,00 R$0,00 

P19 
Recontratação do serviço de telefonia 

móvel 

Recontratação do serviço de telefonia 
móvel para atender nova demanda e 

substituir o contrato antigo 

Parcialmente 
concluído 

A contratação foi encaminhada em 
2016, porém a consulta pública, contrato 
e transição deverá acontecer em 2017. 

R$ 40.000,00 R$0,00 

P05 
Contratação de fornecedor para 
construção da infra do novo DC 

Construção da infraestrutura física do 
datacenter, como parte do Programa 

Datacenter Institucional, contemplando 
requisitos como fornecimento 

ininterrupto de energia, refrigeração de 
precisão, detecção e combate a 

incêndios, etc. 

Adiado - R$500.000,00 R$0,00 
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P47 
Reposição do estoque de 

computadores e periféricos 

Contratação para atendimento de 
demandas pendentes e reposição de 

estoque de computadores e periféricos 
Concluído 

Foi realizado em 2016 um pregão que 
incluiu diversos itens, a grande maioria 

do serviço de computadores e 
periféricos, e foram disponibilizadas atas 

de registros de preços. Diversos itens 
foram cancelados e uma nova 

contratação será realizada para atender 
a essas demandas. Além disso, foi 

realizada uma carona para aquisição de 
mesa digitalizadora. O custo realizado 

foi maior que o previsto pois foram 
liberados recursos extra para essa 

finalidade ao longo do ano, permitindo a 
aquisição de maior quantidade de 

equipamentos. 

R$77.440,64 R$114.156,25 

P30 
Aquisição de licenças adicionais do 

GIZ 
Aquisição de licenças adicionais do GIZ 

para atender demanda dos Campi 
Concluído 

11 novas licenças foram adquiridas para 
atender às demandas da PROEN. 

R$13.750,00 R$13.750,00 

P113 
Contratação do treinamento de 

Python/Django - módulo avançado 
Contratação de treinamento em Python e 

Django para analistas de TI da DTIC 
Concluído 

A contratação e o  treinamento foram 
realizados em 2016. 

R$10.800,00 R$ 8.500,00 

P100 
Aquisição de TVs para PROAD e 

Reitor 

Aquisição de TVs para atendimento de 
demanda da PROAD e do Gabinete do 

Reitor 
Cancelado 

A demanda será considerada dentro do 
serviço de computadores e periféricos. 

R$6.000,00 R$0,00 

P82 
Contratação do treinamento de 
Python/Django - módulo básico 

Contratação de treinamento em Python e 
Django para analistas de TI da DTIC 

Concluído 
A contratação e o  treinamento foram 

realizados em 2016. 
R$4.500,00 R$ 4.440,00 

P10 SUAP Património Imóvel 2016.1 

Criação de módulo específico ou 
adequação do módulo de Patrimônio 
existe no SUAP para gestão de bens 

imóveis. 

Adiado - R$0,00 R$0,00 

P106 Rede sem fios da Reitoria 2016.2 

Evolução da rede sem fios da Reitoria 
para incluir uma rede específica para 

visitantes, uma para câmeras e outra para 
computadores institucionais 

Concluído 
A rede sem fios da Reitoria foi 

reestruturada, passando a contar com 
novas redes e controle de acesso. 

R$0,00 R$0,00 

P107 suap2ldap 2016.3 

Nova versão do suap2ldap para corrigir 
falhas identificadas, fazer 

aprimoramentos de segurança e 
desempenho e incluir alunos 

Adiado - R$0,00 R$0,00 

P108 
Implantação de gerenciamento de 

projetos na Reitoria 
Implantação de uma metodologia simples 

de gerenciamento de projetos na 
Parcialmente 

concluído 
Foram conduzidos pequenos 

treinamentos com os setores da Reitoria 
R$0,00 R$0,00 
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Reitoria, a qual deve abranger todos os 
setores e ser acompanhada de uma 

ferramenta de gestão. 

e a plataforma Redmine foi 
disponibilizada para as experiências 

iniciais. Em 2017, espera-se 
disponibilizar proposta de metodologia 

documentada a ser implantada na 
Reitoria oficialmente. 

P109 
Implantação de gerenciamento de 

serviços na Reitoria 

Implantação de solução para oferta de 
serviços e atendimento pelos setores da 
Reitoria e potencialmente pelos demais 

Campi. 

Adiado - R$0,00 R$0,00 

P11 Serviços de TIC 2016.2 

Aprimoramento no gerenciamento e 
oferta de serviços de TIC no Instituto, 
incluindo a implantação do módulo de 

Central de Serviços do SUAP. 

Parcialmente 
concluído 

O avanço do projeto se deu através da 
adoção da Central de Serviços do SUAP 

por várias das unidades do 
IFSULDEMINAS. No PDTIC 2017-2018 
estão previstos os investimentos P143, 

P153 e P168  que darão continuidade ao 
trabalho. 

R$0,00 R$0,00 

P111 PETIC 2017 
Construção do Plano Estratégico de TIC 

para 2017-2019. 
Adiado - R$0,00 R$0,00 

P12 
Criação da Política de Segurança da 

Informação 

Criação da Política de Segurança da 
Informação do IFSULDEMINAS. O projeto 

provavelmente será conduzido pelo 
Comitê de Segurança da Informação, 

mas a DTIC pode vir a ter alguma 
responsabilidade no processo. 

Concluído 

A Política de Segurança da Informação 
foi criada pelo Comitê de Segurança da 
Informação, o qual foi coordenado pela 

DTIC em seus primeiros meses. 

R$0,00 R$0,00 

P13 eduroam 2016.2 

Implantação do serviço eduroam nos 
Campi, incluindo eventuais 

aprimoramentos necessários. Qualquer 
investimento relacionado ao serviço 

eduroam deve priorizar a segurança do 
sistema e de seus usuários. 

Parcialmente 
concluído 

Durante a execução do projeto 
decidiu-se por auxiliar os Campi na 
implantação do da nova rede com o 

fornecimento de pontos de acesso para 
instalação em salas de reuniões e locais 

de concentração. Por isso, o valor 
realizado foi maior que o estimado. 

R$0,00 R$29.376,00 

P14 
Reestruturação de infraestrutura de 

TIC na Reitoria 2016.1 

Adequações da infraestrutura de redes 
computacionais do Instituto, a fim de 
aprimorar a segurança e atender a 

requisitos de conformidade. O escopo do 
projeto deve abranger o atendimento aos 
requisitos do Marco Civil da Internet que 
refiram ao contexto da Instituição. Além 

Parcialmente 
concluído 

As adequações na rede foram 
realizadas e todos os usuários são 
agora conectados com IPs reais.O 

serviço de log foi implantado e 
encontra-se em fase de testes. Em 2017 

o serviço de log será consolidado e 
todos os logs de aplicações e 

R$0,00 R$0,00 
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disso, o projeto deve incluir a 
implantação de serviços de logs, 

reendereçamento das redes com IPs 
reais, configuração de encaminhamento 
de logs das aplicações e definição de 

políticas de retenção de logs, entre 
outras providências que se julgar 

necessárias. 

dispositivos serão encaminhados para 
ele. 

P15 
Criação da página de Tecnologia da 

Informação 
Criação da página sobre Tecnologia da 

Informação no novo site Institucional. 
Concluído 

Com a implantação do novo site 
institucional, uma página para 

informações sobre TIC no Instituto foi 
criada e está sendo atualizada pela 

DTIC. 

R$0,00 R$0,00 

P16 VPN Institucional 2016.1 
Evolução da VPN institucional entre os 
Campi a Reitoria para transmissão de 

dados críticos. 

Parcialmente 
concluído 

Foi concluído em 2016 a 
disponibilização da VPN institucional e 
mais 50% dos Campi conectados. Em 

2017 os demais Campi serão 
conectados e o projeto será concluído. 

R$0,00 R$0,00 

P17 CFTV 2016.1 

Implantação de CFTV na Reitoria. O 
escopo do projeto deve incluir a 

formalização de políticas de acesso e 
retenção as filmagens. 

Concluído 

Todas as câmeras previstas para o 
prédio principal da Reitoria foram 

instaladas. Não havia sido previsto o 
serviço de instalação das câmeras 

externas, que resultou no custo 
realizado apresentado. 

R$0,00 R$5.849,98 

P20 Firewall 2016.1 Reestruturação da solução de firewall. Adiado 

O projeto foi adiado, considerando a 
possibilidade de aquisição de uma nova 

solução. Como não houve a liberação 
do orçamento em 2016, uma nova 
proposta será enviada em 2017. 

R$0,00 R$0,00 

P24 Site Institucional 2016.1 

Implantação do novo site institucional do 
IFSULDEMINAS, incluindo adequações 

no template de identidade visual padrão 
e provimento da infraestrutura adequada. 

Concluído 

O novo portal institucional foi 
implantado junto ao trabalho da 

ASCOM, que redesenhou a estrutura do 
site e migrou o conteúdo. 

R$0,00 R$0,00 

P25 Zabbix 2016.2 
Expansão no monitoramento da 

infraestrutura de TIC 
Concluído 

O projeto foi concluído, com a expansão 
do monitoramento para praticamente 

todos os ativos de rede da Reitoria. Em 
2017 novas melhoras serão feitas. 

R$0,00 R$0,00 

P29 PEN 2016.1 
Implantação do Processo Eletrônico 
Nacional, seja através de módulo do 

Parcialmente 
concluído 

Em 2016 foi realizado o planejamento 
do projeto e levantados requisitos 

R$0,00 R$6.399,00 

Página 6 de 12 



 

SUAP ou seja através do SEI. O escopo 
do projeto incluirá a aquisição ou aluguel 
de equipamentos para escaneamento de 
documentos e expansão no datacenter, 

se necessário. Todas as outras 
ferramentas utilizadas atualmente para 

gerenciamento de protocolo deverão ser 
substituídas. 

preliminares. Também, considerando a 
demanda do Assentamento Funcional 

Digital (AFD), scanners foram adquiridos 
através do registro de preço 

disponibilizado pelo MP. Como essa 
demanda não estava planejada para 

2016, o custo realizado foi maior que o 
previsto. 

P31 Serviço de e-mail 2016.1 
Implantação de serviço de e-mails para 

envio de mensagens em lote ou 
notificações de sistemas. 

Concluído Projeto concluído. R$0,00 R$0,00 

P34 PBX 2016.1 
Reestruturação do serviço de telefonia 
da Reitoria, incluindo a substituição do 

PBX em operação. 

Parcialmente 
concluído 

Os novos PBX foram especificados e 
incluídos num novo pregão. A 

contratação deve ser concretizada em 
2017 e partir dela será iniciada a 

transição. 

R$0,00 R$0,00 

P37 SUAP Gestão de Pessoas 2016.1 

Criação de solução de gerenciamento de 
dados funcionais, preferencialmente 
como módulo do SUAP. O SUAP já 

possui módulo de progressões que pode 
servir de base para a solução. 

Parcialmente 
concluído 

Implantação do Módulo de Progressões 
do SUAP incluindo o desenvolvimento 
da seguintes adequações: criação do 
relacionamento de "chefia geral" nos 
processos, permissão para edição da 

"data de fim de contagem", bloqueio da 
realização de avaliações de períodos 

futuros e adaptação do SUAP quanto às 
etapas "avaliação especial" e 

"homologação" do processo de estágio 
probatório.  

R$0,00 R$0,00 

P39 
Fiscalização da rede lógica na 

expansão da Reitoria 
Fiscalização da implantação de rede 

lógica na expansão da Reitoria. 
Parcialmente 

concluído 

Durante 2016 foram realizadas algumas 
conferências e reuniões com os 
responsáveis pela obra, mas a 

instalação deverá acontecer apenas em 
2017. 

R$0,00 R$0,00 

P52 
Criação do Comitê de Segurança da 

Informação 
Criar o Comitê de Segurança da 
Informação do IFSULDEMINAS. 

Concluído 

O Comitê de Segurança da Informação 
foi criado através da Resolução 

CONSUP Nº 050/2016 e atua de forma 
independente do CGTI. 

R$0,00 R$0,00 

P57 Antivírus 2016.1 
Readequação do servidor de antivírus e 
reinstalação dos agentes em todos os 
terminais. O projeto envolve também a 

Concluído 
A infraestrutura na Reitoria foi 

readequada, tanto no servidor quanto 
nos clientes, e o serviço foi também 

R$0,00 R$0,00 
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liberação do servidor para uso dos Campi 
de Carmo de Minas e Três Corações 

disponibilizados para os Campi através 
da VPN institucional. Atualmente os 
Campi de Três Corações, Carmo de 

Minas e Passos estão utilizando o 
servidor centralizado. 

P58 Inventários de TIC 2016.1 
Implantação do serviço de inventário de 
computadores na Reitoria com a solução 

OCS Inventory. 

Parcialmente 
concluído 

Um primeiro experimento foi feito com a 
solução OCS Inventory que se encontra 

em operação, ficando prevista a 
consolidação para 2017. 

R$0,00 R$0,00 

P59 
Aprimoramento do gerenciamento de 

projetos de TIC 

Aprimoramento da metodologia de 
gerenciamento de projetos utilizada na 

DTIC, viabilizando a gestão de 
capacidade e refinando as processos 

atualmente utilizados. 

Adiado - R$0,00 R$0,00 

P60 
Processo de Engenharia de Software 

Institucional 
Criação e formalização do processo de 

engenharia de software institucional 
Parcialmente 

concluído 

Foi desenvolvido um processo de 
software pela equipe de 

desenvolvimento da DTIC e para 2017 o 
objetivo é ampliá-lo, abrangendo 

requisitos e outros detalhes, através do 
investimento P129. 

R$0,00 R$0,00 

P86 SUAP Patrimônio 2016.2 

Implantação da funcionalidade de 
depreciação de bens adquiridos antes de 
2010. Caso essa funcionalidade não seja 
fornecida pelo IFRN no código original do 
SUAP, deverá ser conduzida análise de 
viabilidade técnica para implementação 

interna. 

Concluído 

As seguintes adequações foram 
realizadas no módulo de Patrimônio do 

SUAP: criação de função para informar o 
valor final e nova vida útil para os bens, 

cálculo do valor líquido contábil e 
depreciação após a data inicial e 

adequação dos relatórios para refletir 
estes valores. As novas demandas serão 

tratadas através do projeto P170 no 
PDTIC 2017-2018. 

R$0,00 R$0,00 

P87 GPPEX 2016.2 
Integração do GPPEX com o InovaIF, 

segundo Ofício-Circular no 
12/2016/DDR/SETEC/SETEC-MEC. 

Adiado 
O InovaIF não ficou pronto a tempo da 

execução da integração. 
R$0,00 R$0,00 

P88 Vestibular 2016.2 

Integração do sistema vestibular com GIZ 
e/ou SUAP, de forma que não seja 

necessário redigitar os dados dos alunos 
no momento da matrícula, 

proporcionando maior agilidade para as 
secretarias. Se até o final do ano o SUAP 

Concluído 
Implantação de módulo no IFVEST para 

exportação dos dados dos alunos 
matriculados diretamente para o GIZ. 

R$0,00 R$0,00 

Página 8 de 12 



 

ainda não estiver em operação, será 
necessário liberar a integração com o 

GIZ. 

P89 Windows 10 2016.1 

Atualização das estações de trabalho da 
Reitoria para Windows 10, 

descontinuando as demais versões do 
sistema operacional. 

Concluído Projeto concluído na Reitoria. R$0,00 R$0,00 

P90 IPS 2016.1 
Evolução da solução de prevenção de 

intrusões (IPS) na rede da Reitoria 
Cancelado 

Será tratado como parte do projeto P20 
e P114 

R$0,00 R$0,00 

P94 
Criação do portfólio de licenças de 

software 
Criação do portfólio de licenças de 

software do IFSULDEMINAS. 
Parcialmente 

concluído 

O portfólio de licenças abrange por hora 
as licenças da Reitoria. Em 2017 será 

conduzido esforço para criar o portfólio 
institucional. 

R$0,00 R$0,00 

P56 SUAP Pastas Funcionais 2016.1 
Implantação do módulo de pastas 

funcionais do SUAP. 
Adiado 

Considerando as demandas do AFD, o 
projeto foi adiado. Encontra-se em 

avaliação a implantação do módulo de 
AFD do SUAP, o que poderá atender 

essa necessidade. 

R$0,00 R$0,00 

  TOTAL R$1.240.490,64 R$214.789,70 

 
 

Tabela 02: relação de investimentos executados em 2016 mas não planejados para 2016 

ID Nome Escopo preliminar Situação Detalhes Custo estimado Custo realizado 

P101 
Recontratação do 

serviço de reprografia 

Recontratação do serviço de reprografia para 
atender a demanda após a implantação do PEN. A 
contratação deverá incluir scanners, se necessário. 

Parcialmente 
concluído 

O processo foi encaminhado durante o ano 
de 2016, restando a seleção do fornecedor 
e a transição do contrato ocorrer no início 

de 2017. 

R$40.000,00 R$0,00 

P22 
Jornada Científica 

2016.1 
Fornecimento dos sistemas necessários para a 

Jornada Científica 2016. 
Concluído - R$0,00 R$0,00 

P42 
Infraestrutura de EAD 

2016.1 

Aprimoramento da infraestrutura utilizada na oferta 
de plataformas de EAD, visando automatizar ao 

máximo os processos e garantir maior segurança, 
flexibilidade, escalabilidade e disponibilidade. 

Concluído 

O projeto envolveu a criação de uma nova 
plataforma de EAD (Moodle) que conta com 

alta disponibilidade e balanceamento de 
carga entre seus componentes. O projeto 

resultou na arquitetura básica a ser utilizada 
pelo serviço e proporcionou a experiência 
necessária para uma futura migração para 

nuvem pública. 

R$0,00 R$0,00 
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P43 
SUAP Ponto 

Eletrônico 2016.1 

Aprimoramentos no módulo de ponto eletrônico 
do SUAP, conforme demanda da Diretoria de 

Gestão de Pessoas. 
Concluído 

Adequação do módulo de Ponto do SUAP 
para que o sistema possa permitir o 
cadastro de jornada de trabalho por 

servidor e período. Com isto um servidor 
pode pertencer a um setor de 30 horas e 

trabalhar 40 horas por semana, por 
exemplo. 

R$0,00 R$0,00 

P48 Nuvem 2016.1 

Reestruturação lógica do datacenter, como parte 
do Programa Datacenter Institucional, incluindo a 

implantação de um orquestrador para virtualização 
(possivelmente Openstack) 

Concluído 

O projeto envolveu a completa 
reestruturação lógica do datacenter, 

passando a utilizar uma pilha de soluções 
abertas e de mercado, que respeitam 

padrões internacionalmente aceitos, e que 
devem viabilizar a integração com outros 

provedores no futuro. 
Os trabalhos serão continuados através do 

investimento P171 no PDTIC 2017-2018. 

R$0,00 R$0,00 

P51 

Avaliação da 
satisfação dos 

stakeholders com a 
estratégia de TIC 

Implantar processo para aferição o entendimento 
e a satisfação dos stakeholders da área de TIC 

com a estratégia vigente e os resultados 
alcançados. 

Parcialmente 
concluído 

Uma primeira avaliação foi executada junto 
aos Pró-Reitores e Diretores gerais e a 

ideia é expandir a experiência para 
conselheiros e outros stakeholders em 

2017. O projeto será continuado através do 
investimento P163 do PDTIC 2017-2018. 

R$0,00 R$0,00 

P54 

Execução da 
pesquisa de 

satisfação dos 
usuários de serviços 

de TIC 

Implantar funcionalidades e processos que 
viabilizem a avaliação dos usuários quanto a 

satisfação com as soluções de TIC oferecidas no 
IFSULDEMINAS. 

Parcialmente 
concluído 

A partir da implantação da central de 
serviços do SUAP tornou-se possível avaliar 
a satisfação dos usuários no momento do 

fechamento dos chamados. Para os 
próximos anos, espera-se desenvolver 
mecanismos adicionais, principalmente 
para avaliar serviços consumidos sem 

passar pela central de serviços. 

R$0,00 R$0,00 

P62 SISEstágios 2016.2 
Desenvolvimento do módulo de gestão de 

egressos no SISEstágios. 
Concluído 

Este projeto teve como objetivo concluir o 
módulo de alunos egressos no sistema. As 

principais mudanças foram reconstrução do 
cadastro de dados pessoais dos alunos, 

criação de funcionalidade para 
preenchimento do questionário de 

acompanhamento de egressos assim como 
atualização dos relatórios e gráficos 

gerados pelo sistema. 

R$0,00 R$0,00 
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P71 Concursos 2016.1 

Nova versão sistema de concursos, visando 
principalmente construir funcionalidades que 

viabilizem a transferência da responsabilidade 
pelas atividades operacionais para a área 

finalística. 

Concluído 

Dentre as melhorias desenvolvidas pode-se 
citar: reconstrução do processo de login no 

ambiente de administração, inclusão de 
mais filtros nas funcionalidade de geração 

de cartões,criação funcionalidade para 
cadastro e manutenção de usuários e 
adequação do boleto gerado para a 

carteira 17. 
Novas demandas serão atendidas através 

do investimento P130 no PDTIC  2017-2018. 

R$0,00 R$0,00 

P73 Redistribuição 2016.1 
Criação de sistema ou módulo para 

gerenciamento de interessados em transferência 
para o IFSULDEMINAS 

Concluído 
A demanda foi atendida através do 
fornecimento de formulários e os 

resultados serão reavaliados no futuro. 
R$0,00 R$0,00 

P79 
Base de 

Conhecimento 2016.1 
Criação da base de conhecimento de TIC unificada 

Parcialmente 
concluído 

O avanço do projeto se deu através da 
adoção da Central de Serviços do SUAP 

por várias das unidades do IFSULDEMINAS. 
No sistema e em conjunto com outras 

soluções, a base de conhecimento será 
construída em 2017. 

R$0,00 R$0,00 

P164 
Renovação do serviço 

de datacenter 

Aquisição de equipamentos e materiais para 
renovação do serviço de datacenter a fim de 

manter os níveis de serviço acordados. 

Parcialmente 
concluído 

Foram adquiridos novos servidores de rede 
(R$79.998,00) e novos discos rígidos para 
substituição nos storages (R$47.520,00). 

R$300.000,00 R$127.518,00 

 TOTAL R$340.000,00 R$127.518,00 
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Figura 01: comparação entre a quantidade de investimentos de necessidade comum no 

Instituto com e investimentos de necessidade exclusiva da Reitoria. 
Figura 02: comparação entre a quantidade de investimento dos tipos transformação, 

renovação e otimização, conforme definido na Política de Governança e Gestão de TIC. 
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Apêndice II - Operações da DTIC em 2016 
 

Tabela 03: relação de estimativas de custos operacionais de serviços de TIC da Reitoria 

Necessidade/oportunidade Situação Detalhes Custo estimado global Custo realizado no ano 

Serviço Minha Biblioteca Vigente 

Contrato 22/2014: A diferença entre os valores 
estimado e realizado se deu por um erro na 

definição da estimativa. O contrato foi renovado 
em 25/11/2016 sem variação no custo global. 

R$ 108.000,00 R$ 109.400,00 

Serviço de suporte ao software fiscal Vigente 

Contrato 25/2015: A diferença entre os valores 
estimado e realizado se dá pela renovação do 
contrato e aplicação de índice de reajuste. O 

contrato passou a vigorar com o custo global de 
R$ 2.759,22 a partir de 23/10/2016 e o custo 

realizado foi estimado a partir dessa variação. 

R$ 2.520,00 R$ 2.559,87 

Serviço de manutenção do condicionador de ar do 
datacenter 

Vigente 

Contrato 24/2015: O contrato inclui serviços que 
não são obrigatoriamente executados ao longo da 
vigência, como substituição da condensadora em 
caso de falha, resultando num custo menor que o 

estimado. 

R$2.800,00 R$ 1.490,00 

Serviço de suporte do Pergamum Vigente 

Contrato 11/2014: A diferença entre os valores 
estimado e realizado se dá pela renovação do 

contrato e aplicação de índice de reajuste previsto 
em contrato. O contrato passou a vigorar com o 

custo global de R$ 10.213,80  a partir de 
23/02/2016 e o custo realizado foi estimado a 

partir dessa variação. 

R$9.240,00 R$ 10.051,50 

Serviço de reprografia - administrativo Vigente 
Contrato 34/2015: O custo realizado é exatamente 
o mesmo que o estimado visto que o valor mensal 

pago no contrato é fixo. 
R$83.820,00 R$ 83.820,00 

Serviço de reprografia - vestibular / concurso Vigente 

O valor realizado foi maior que o estimado ao se 
considerar que houve uma transição contratual 

durante o ano, sendo utilizada cotas de dois 
contratos distintos. A estimativa é que R$ 

13.497,33 correspondam ao contrato em final de 

R$42.000,00 R$ 45.815,80 
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vigência e R$ 32.318,47 correspondam ao contrato 
05/2016, com vigência iniciada em 16/05/2016. 

Serviço de suporte e manutenção do GIZ Vigente 

Contrato 28/2013: Em 2016 houve a aquisição de 
11 licenças adicionais para o sistema GIZ, 

resultando num acréscimo do custo do contrato 
de suporte e manutenção. Até 06/11/2016 o valor 

do contrato era de R$  13.007,64 e a partir da 
renovação o valor total passou a ser de R$ 

16.371,15. A partir desses valores, o custo realizado 
aproximado foi calculado. 

R$11.913,60 R$13.568,23 

Serviço de aluguel de antivírus Vigente 

Contrato  14/2014: O valor realizado está menor 
que o estimado pois a nova contratação planejada 

não foi realizada, tendo o valor do contrato 
vigente permanecido inalterado. 

R$10.000,00 R$ 7.958,65 

Serviço de aluguel de licenças de softwares Adobe Vigente 
Contrato 01/2016: a vigência do contrato teve 

início em janeiro de 2016.  
R$ 0,00 R$10.229,98 

Serviço de telefonia fixa Vigente 
Contrato 03/2012: O valor realizado foi menor que 

a estimativa, baseada no consumo dos anos 
anteriores. 

R$36.000,00 R$ 30.401,22 

Serviço de telefonia móvel Vigente 

O custo realizado se refere ao serviço prestado a 
todos os Campi usuários do serviço, não só a 

Reitoria, por isso resultado num valor maior que o 
previsto. A estimativa de custo realizado inclui os 
serviços prestados através do contrato 22/2015 e 

do contrato 18/2016. 

R$40.000,00 R$ 91.489,47 

Serviços de manutenção do Datacenter 
Institucional 

Adiado - R$100.000,00 R$ 0,00 

Custo manutenção do AS Adiado - R$4.400,00 R$ 0,00 

Link redundante para AS Adiado - R$80.000,00 R$ 0,00 

Nuvem pública Adiado - R$500.000,00 R$ 0,00 

Total R$1.030.693,60 R$406.784,72 
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