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1 INTRODUÇÃO 

Como  Órgão  Suplementar  da  Universidade  Federal  do  Sul  e  

Sudeste  do  Pará, com  estrutura  organizacional  estabelecida  por  meio  da  

Resolução  n°  11/2015  Consun e  atualizada  pela  Resolução  77/2019  Consun,  

o  Centro  de  Tecnologia  da  Informação e  Comunicação  (CTIC)  tem  como  

principal  objetivo  o  desenvolvimento  de  serviços especializados,  na  área  de  

tecnologia  da  informação  e  comunicação,  com  estrutura administrativa  

própria,  devendo  colaborar  em  programas  de  ensino,  pesquisa, extensão  e  

de  qualificação  profissional  das  Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas da  

Unifesspa.    

O CTIC foi  criado  em  04  de  Novembro de 2014 com a missão, visão  

e  valores  definidos  a seguir: 

Missão: Prover  soluções  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  

para  a Unifesspa  alcançar  com  excelência  seus  objetivos  institucionais. 

Visão: Ser  referência  na  Amazônia  entre  as  IFES,  pela  excelência  

no  planejamento  e na  execução  dos  serviços  de  TIC  prestados  a  

comunidade. 

Valores: Ética; Eficiência; Melhoria Contínua; Gestão Participativa; 

Profissionalismo; Postura Colaborativa; Transparência; Comprometimento. 

No exercício  de  2021  o  CTIC  atuou  no  provimento  de  serviços  e 

desenvolvimento  de  projetos  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  

(TIC)  para a  comunidade  acadêmica  da  Unifesspa.  Dentre as principais 

realizações do exercício do ano de 2021, destacam-se:  

• Contratação de plataforma de Biblioteca Virtual; 

• Planejamento e aquisição de equipamentos de videoconferência; 

• Aprimoramento de sistemas essenciais como o SIGAA e SIPAC; 

• Suporte na ampliação de vários laboratórios institucionais; 

• Implantação do Active Directory (AD); 
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• Aprovação da política de controle de acesso à informação e aos 

recursos de TIC, e da política de utilização dos laboratórios de 

informática; 

• Aprimoramento da rede lógica; 

• Conversão de codificação dos bancos de dados do SIG; 

• Ativação da Ferramenta de Backup físico – Fitas.  

Apesar do esforço dos servidores deste  Centro  visando  o  atendimento  

dos objetivos  previsto,  várias  dificuldades  comprometem  a  execução  de  um  

serviço  de qualidade,  sendo:  

• A insuficiência de servidores frente  a  demanda  da  Universidade; 

• A insuficiência de orçamento de investimento para o  

planejamento  e aquisição  de  soluções  de  TI  apropriadas; 

• Falta de  alinhamento  de  algumas  demandas  ao  PDTIC. 

 

1.1 Identificação da Unidade 

Nome/Sigla:  Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC 

Endereço Completo: Folha 17 Quadra 04 Lote Especial – Nova Marabá – Marabá - PA 

Ato de criação da Unidade: Resolução Nº 011, de 24 de junho 2015 

E-mail e Telefone da Unidade: ctic@unifesspa.edu.br/(94) 2101-5945 

Nome do Dirigente: Diego de Azevedo Gomes 

Portaria de nomeação e Período de Gestão: 1329/2021  GR/Unifesspa  -  27/10/21  até  o  

presente 

 

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA 

A estrutura do CTIC está dividida em 3 Divisões e 3 Coordenadorias, 

além da secretaria administrativa. A Secretaria Administrativa do CTIC é 

responsável por secretariar as reuniões da Direção e do Conselho do CTIC, além 

de promover a divulgação de publicações e acompanhar os processos da 

Unidade. 
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A Coordenadoria Administrativa e Controle Patrimonial (CACP) 

integrada pelo Departamento de Capacitação em TIC é responsável pela gestão 

administrativa, de materiais, contratação de bolsistas e voluntários, dentre outras 

atribuições. 

À Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU), integrada pelos 

Departamentos de Suporte Computacional I, II e III, compete prestar assistência 

aos usuários internos e externos no uso das soluções de TIC, orientando-os na 

correta utilização dos equipamentos, programas e sistemas disponibilizados no 

catálogo de serviços de TIC da Unifesspa, dentre outras atividades. 

À Coordenadoria de Governança em TIC (CGTIC), integrada pelo 

Departamento de Inovação em TIC, compete promover e difundir práticas e 

processos de governança de TIC, processo de gestão de riscos e continuidade 

de negócio de TIC, ações de conscientização e incentivo à adoção de boas 

práticas de TIC. 

À Divisão de Contratações de Tecnologia da Informação (DICTI), 

integrada pelos Departamentos de Normatização Técnica em TIC e 

Acompanhamento e Controle de Processos, compete apoiar a contratação de 

serviços de tecnologia da informação e comunicação, através de análise técnica 

de minutas de contratos e convênios, elaboração de parecer técnico para 

pedidos de esclarecimentos de Termos de referência, recursos administrativos 

e resultados de licitações de aquisição de bens e serviços de TI, bem como 

outras atividades correlatas. 

À Divisão de Sistemas de Informação (DISI), integrada pelos 

Departamentos de Sistemas Acadêmicos, Sistemas Administrativos, Sistemas 

de Gestão de Pessoas e Portais Institucionais, compete planejar, desenvolver e 

implantar sistemas de informação institucionais além de realizar a gestão, 

monitoramento e avaliação dos sistemas de informação institucionais. 

A Divisão de Redes e Serviços de Internet (DIRSI), integrada pelos 

Departamentos de Administração de Redes, Segurança da Informação, Serviços 

de Telefonia e Serviços de Internet é responsável por implementar e manter a 

infraestrutura de redes, serviços de TIC da Unifesspa com base em diretrizes 

contempladas em normas técnicas vigentes e modelos de referência em 
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governança além de promover a gestão da segurança da informação dentre 

outras atividades. 

2.1 Organograma 

 

Figura 1 – Organograma do CTIC. 

 

2.2 Gestores da Unidade e Subunidades 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação/CTIC 

Nome: Vitor de Souza Castro CPF: 753.453.662-68 

Email Institucional: diagomes@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

Diretor/CD-3 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 
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Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 
1.611 

31/10/2017 
Portaria 
1.282 

01/11/2021 01/01 01/11 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação/CTIC 

Nome: DIEGO DE AZEVEDO GOMES CPF: 839.830.232-15 

Email Institucional: diagomes@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

Diretor/CD-3 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 
1329/2021 

29/10/2021   01/11 31/12 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Divisão de Contratações de Tecnologia da Informação/DICTI 

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO CPF: 703.491.772-87 

Email Institucional: lcarvalho@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

CHEFE DE DIVISÃO/CD-04 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 
1.918 

31/12/2019   01/01 31/12 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Divisão de Redes e Serviços de Internet/DIRSI 

Nome: 
IDELVANDRO JOSÉ DE MIRANDA 

FONSECA 
CPF: 833.830.422-00 

Email Institucional: idelvandro@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

CHEFE DE DIVISÃO/CD-04 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 
1.185 

17/12/2015   01/01 31/12 
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Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Divisão de Sistemas de Informação/DISI 

Nome: Fernando Alves Miranda Santos CPF: 894.228.992-49 

Email Institucional: fernando.miranda@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

CHEFE DE DIVISÃO/CD-04 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 669 23/04/2018   01/01 31/12 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Coordenadoria Administrativa e Controle Patrimonial/CACP 

Nome: ROGÉRIO CARVALHO DOS SANTOS CPF: 529.632.762-49 

Email Institucional: rogerio.carvalho@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

COORDENADOR/FG-01 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 535 13/03/2020   01/01 31/12 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário/CAU 

Nome: ROBERTO FIGUEREDO RODRIGUES CPF: 529.632.762-49 

Email Institucional: roberto.fr@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

COORDENADOR/FG-01 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 

Portaria 584 13/04/2019   01/01 31/12 

 

Nome / Sigla da 
Unidade/Subunidade: 

Coordenadoria de Governança em TIC/CGTIC 

Nome: RALFH ALAN GOMES MACHADO CPF: 792.724.872-34 

Email Institucional: ralfhalan@unifesspa.edu.br 

Identificação da Natureza da Responsabilidade 

Nome do cargo ou função 
exercida: 

COORDENADOR/FG-01 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Período de Gestão no 

Exercício 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 

Nome e 
Número 

Data de 
Publicação 

no DOU 
Inicial Final 
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Portaria 
1696 

05/12/2019   01/01 31/12 

 

3 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

3.1 Conformidade Legal 

Visando  assegurar  a  conformidade  legal  da  gestão  de  TI,  a  

Universidade Federal  do  Sul  e  Sudeste  do  Pará  -  Unifesspa  observa  e  

aplica  um  vasto  conjunto  de regras  e  diretrizes  estabelecidas  ou  

referenciadas  pelo  Governo  Federal,  órgãos  de controle,  Ministério  da  

Economia  em  especial  pela  Secretaria  de  Governo  Digital (SGD).  São  

verificados  diariamente  a  emissão  de  leis,  decretos,  portarias  e 

recomendações  técnicas  no  objetivo  de  evoluir  continuamente  seus  padrões  

de  TIC por  meio  das  melhores  práticas  disponíveis. Dentre  as  legislações  

observadas,  no  âmbito  federal,  destacam-se: 

• LEI Nº 13.460,  DE  26  DE  JUNHO  DE 2017  - Dispõe  sobre  

participação, proteção  e  defesa  dos  direitos  do  usuário  dos  

serviços  públicos  da administração  pública. 

• LEI  Nº  12.527,  DE  18  DE  NOVEMBRO  DE  2011  -  Regula  o  

acesso  a informações  previsto  no  inciso  XXXIII  do  art.  5o,  no  

inciso  II  do  §  3o  do art.  37  e  no  §  2o  do  art.  216  da  Constituição  

Federal;  altera  a  Lei  no 8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990;  

revoga  a  Lei  no  11.111,  de  5  de  maio de  2005,  e  dispositivos  

da  Lei  no  8.159,  de  8  de  janeiro  de  1991;  e  dá outras  

providências. 

• DECRETO  Nº  8.638  DE  15,  DE  JANEIRO  DE  2016  -  Institui  a  

Política de  Governança  Digital  no  âmbito  dos  órgãos  e  das  

entidades  da administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  

fundacional. 

• DECRETO  Nº  8.936,  DE  19  DE  DEZEMBRO  DE  2016  –  

Plataforma  de Cidadania  Digital  -  Institui  a  Plataforma  de  

Cidadania  Digital  e  dispõe sobre  a  oferta  dos  serviços  públicos  
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digitais,  no  âmbito  dos  órgãos  e  das entidades  da  administração  

pública  federal  direta,  autárquica  e fundacional. 

• DECRETO  Nº  8.789,  DE  29  DE  JUNHO  DE  2016  -  Dispõe  sobre  

o compartilhamento  de  bases  de  dados  na  administração  pública  

federal. 

• DECRETO  Nº  9.094,  DE  17  DE  JULHO  DE  2017  -  Dispõe  sobre  

a simplificação  do  atendimento  prestado  aos  usuários  dos  serviços 

públicos,  ratifica  a  dispensa  do  reconhecimento  de  firma  e  da 

autenticação  em  documentos  produzidos  no  País  e  institui  a  

Carta  de Serviços  ao  Usuário. 

• DECRETO  Nº  8.777,  DE  11  DE  MAIO  DE  2016  -   Institui  a  

Política  de Dados  Abertos  do  Poder  Executivo  federal. 

• DECRETO  Nº  8.539,  DE  8  DE  OUTUBRO  DE  2015  -   Dispõe  

sobre  o uso  do  meio  eletrônico  para  a  realização  do  processo  

administrativo  no âmbito  dos  órgãos  e  das  entidades  da  

administração  pública  federal direta,  autárquica  e  fundacional. 

• PORTARIA  Nº  58,  DE  23  DE  DEZEMBRO  DE  2016  -  Dispõe  

sobre procedimentos  complementares  para  o  compartilhamento  de  

bases  de dados  oficiais  entre  órgãos  e  entidades  da  administração  

pública  federal direta  e  indireta  e  as  demais  entidades  controladas  

direta  ou indiretamente  pela  União. 

• PORTARIA 19,  DE  29  DE  MAIO  DE  2017  -  Dispõe  sobre  a  

implantação da  Governança de Tecnologia da  Informação e 

Comunicação  nos órgãos e  entidades  pertencentes  ao  Sistema  de 

Administração  dos  Recursos  de Tecnologia  da  Informação  do  

Poder  Executivo  Federal  -  SISP. 

• Instrução  Normativa/GSI/PR/  nº  01/2008  -  Disciplina  a  Gestão  de 

Segurança  da  Informação  e  Comunicações  na  Administração  

Pública Federal,  direta  e  indireta,  e  dá  outras  providências; 

• Instrução  Normativa  Conjunta  Ministério  Público/Controladoria  

Geral  da União  Nº  01,  de 2016 -  Dispõe  sobre  controles  internos,  

gestão  de  riscos e  governança  no  âmbito  do  Poder  Executivo  

federal; 
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• Estratégia  de  Governo  Digital  2020-2021  -  A  Estratégia  de  

Governo Digital  Brasileira  direciona  a  transformação  digital  com  

uma  visão  de futuro  baseada  em  seis  pilares,  criando  valor  

público  por  meio  de serviços  que  atendam  às  necessidades  do  

cidadão  proporcionando  um governo  mais  do  que  digital,  um  

governo  confiável; 

• Instrução  Normativa  nº  01  de  2019  da  Secretaria  de  Governo  

Digital  - Dispõe  sobre  o  processo  de  contratação  de  soluções  de  

Tecnologia  da Informação  e  Comunicação  -  TIC  pelos  órgãos  e  

entidades  integrantes do  Sistema  de  Administração  dos  Recursos  

de  Tecnologia  da Informação  -  SISP  do  Poder  Executivo  Federal. 

Já as normativas e instruções no âmbito da Unifesspa, destacam-se:  

• Plano   de   Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unifesspa: 

Principal documento orientador das decisões das   principais   ações   

institucionais. 

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): 

Tem como objetivo nortear as ações do setor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) no contexto da Unifesspa, no 

período de 2020 a 2021, com foco no alinhamento entre os objetivos 

de TIC aos objetivos estratégicos da organização, visando a geração 

de valor para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 

• Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC): Tem como objetivo embasar os princípios, 

conceitos e os valores que norteiam o Plano de Gestão de Riscos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do CTIC /Unifesspa, 

no processo de Gestão de Riscos de TIC. 

• Política de Gerenciamento de incidente: O objetivo da política de 

gerenciamento de incidentes é definir diretrizes para o processo de 

gestão de incidentes, bem como tornar a gestão de serviços de TI 

eficiente. Para isso os Fatores Críticos de Sucesso e os Indicadores 

de Desempenho se apresentam como instrumento de controle e 

avaliação da gestão de incidentes. 
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• Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) da Unifesspa: Trata 

da normatização que o CTIC procederá nos casos de 

construção/atualização de desenvolvimento de software para a 

instituição. 

• Plano de Gestão de Risco de TIC: Descreve o controle, 

gerenciamento, monitoramento, mensuração e o ajuste permanente 

dos riscos inerentes a cada um dos ativos e serviços, inclusive em 

situações de estresse, e foi concebido de modo a conferir 

transparência com relação às rotinas e o processo formal praticado 

pelos gestores no gerenciamento dos riscos. 

3.2 Modelo de Governança de TI 

O Modelo de Governança de Tecnologia da Informação adotado pela 

Unifesspa está alinhado aos padrões indicados no Guia de Governança de TIC 

do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP 

versão 2.0. O modelo apresenta 10 (dez) práticas condicionantes cuja realização 

é importante para que se aprimore a governança de TIC em uma organização e 

para cada prática, são apresentados os condicionantes relacionados que 

influenciam a realização daquela prática, favorável ou desfavoravelmente. 

O modelo também demonstra o relacionamento existente entre as 

práticas, agrupando-as conforme as tarefas de governança de TIC - avaliação, 

direcionamento e monitoramento. 

O Comitê de Governança Digital (CGD), constituído pela resolução nº 

43/2017vConsad, é responsável por decidir sobre políticas, diretrizes, 

investimentos e planos relacionados à TIC e tem a missão de institucionalizar a 

Governança Digital na Unifesspa. Esse comitê possui função estratégica nas 

decisões relacionadas a TI, sendo a instância deliberativa com o papel de 

Monitoramento, Avaliação e Direcionamento, conforme estabelecido no modelo 

de governança. 

Os objetivos estratégicos baseiam-se em: 

• Estratégia de Governo Digital (EGD 2020 a 2021) que possui dois 

pilares: Transformação Digital da Economia e Cidadania e Governo na qual 
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impacta diretamente o PDTIC, Plano de Dados Abertos (PDA), além dos 

Planejamentos de Segurança da Informação e Comunicação; 

• Objetivos institucionais elencados no PDI 2020-2024 da Unifesspa que 

tiveram como finalidade contribuir para o alcance das metas estabelecidas no 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 para a Educação Superior, por 

meio da Lei nº13.005/2014. 

 

3.3 Investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação 

As contratações de TIC possuem natureza singular e seguem normas 

específicas que incluem padronização de procedimentos, adoção de checklists 

além da legislação própria referente a contratações públicas. No objetivo de 

garantir a atualização nos requisitos legais a cada novo processo de compras a 

DICTI realiza consulta junto ao portal gov.br 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/legislacao pois reúne toda 

a legislação correlata. 

É importante ressaltar que cada tipo de solução exige conformidade com 

normas específicas. Contudo, dentre as normas vigentes, o principal instrumento 

legal que norteia as contratações de TIC é a Instrução Normativa 01/2019 

SGD/ME que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP 

do Poder Executivo Federal. 

Considerando todas as despesas de TIC realizadas pela Unifesspa 

durante o ano de   2021, houve um montante de R$ 1.727.561,84 (um milhão, 

setecentos e vinte sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro 

centavos). A tabela abaixo apresenta o montante de recursos aplicados em TI 

em 2021, assim como os investimentos por natureza de despesa. 

Tabela 1- Montante de recursos aplicados em TI em 2021. 

Natureza Despesa Detalhada Empenhado 

44905241 Equipamentos de TIC - computadores R$ 888.447,18 

33904006 Locação de softwares R$ 229.815,00 

44905247 Equipamentos de TIC - telefonia R$ 205.374,00 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/legislacao
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33904007 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação 
softwares 

R$ 141.600,00 

33904016 Outsourcing de impressão R$ 133.712,83 

33903017 Material de TIC - material de consumo R$ 31.782,35 

44905245 Equipamentos de TIC - impressoras R$ 30.620,00 

44903017 Material de TIC (consumo) R$ 21.980,00 

33904020 Treinamento/capacitação em TIC R$ 20.764,20 

44905237 Equipamentos de TIC - ativos de rede R$ 7.319,00 

44905235 Material de TIC (permanente) R$ 7.100,00 

33904014 Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados R$ 5.407,28 

33904021 Serviços técnicos profissionais de TIC R$ 3.640,00 

Total R$ 1.727.561,84 

 

A Tabela abaixo apresenta os investimentos em tecnologia desde o 

ano de 2017. Percebe-se que houve uma manutenção do investimento 

realizado quando comparado ao ano de 2020, e mantendo-se abaixo dos 

anos de 2018 e 2019. 

 
Tabela 2 - Investimentos em tecnologia desde 2017. 

Ano Empenhadas Liquidadas Pagas Resto a pagar 
não 

processados 
pagos 

 

2021 
 

R$ 1.160.840,18 
 

R$ 219.531,28 
 

R$ 204.996,28 
 

R$ 941.308,90 
 

2020 
 

R$ 1.069.935,11 
 

R$ 883.588,63 
 

R$ 883.588,63 
 

R$ 1.923.961,96 

2019 R$ 1.923.961,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.896.731,36 
 

2018 
 

R$ 2.852.054,73 
 

R$ 955.323,33 
 

R$ 955.32,33 
 

R$ 669.429,56 
 

2017 
 

R$ 1.040.750,14 
 

R$ 371.320,58 
 

R$ 371.320,58 
 

R$ 192.952,80 

 

 

A tabela 3 apresenta os recursos destinados a despesas de custeio 

com materiais e serviços de TIC da Unifesspa durante o ano de 2021. Em 

um comparativo com 2020 houve uma redução de 34,4% do recursos para 

área. 

 
Tabela 3 - Histórico de aplicação de recursos em custeio de TI. 

Ano Empenhadas Liquidadas Pagas Resto a pagar 
não 

processados 
pagos 

 

2021 
 

R$ 566.721,66 
 

R$ 329.330,49 
 

R$ 316.130,49 
 

R$ 237.391,17 
 

2020 
 

R$ 863.750,44 
 

R$ 310.533,50 
 

R$ 304.488,24 
 

R$ 25.911,89 
 

2019 
 

R$ 368.723,04 
 

R$ 342.098,59 
 

R$ 310.325,55 
 

R$ 497.683,47 
 

2018 
 

R$ 819.007,51 
 

R$ 322.084,04 
 

R$ 322.084,04 
 

R$ 97.026,00 
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2017 R$ 416.270,96 R$ 318.484,96 R$ 318.484,96 R$ 145.066,07 

 

3.4 Contratações mais Relevantes de Recursos de Tecnologia da 

Informação 

Das ações que merecem destaque, figura a realização de pregões para 

atendimento da agenda de compras. A agenda de compras constitui-se no grupo 

de aquisições de uso comum a todas as unidades da Unifesspa, seja de material 

de consumo ou de investimentos em materiais permanentes. 

No campo de investimentos em equipamentos de TIC foi realizado um 

pregão  eletrônico que culminou com a assinatura de diversas atas de registros 

de preços no qual permitiu à Unifesspa realizar a compra de mais de 2,5 milhões. 

Outra ação que merece destaque foi a contratação de plataforma de Biblioteca 

Virtual, que contou com a destinação de R$105.600,00 para o projeto que já se 

encontra disponível para uso. O acesso a acervos virtuais torna-se crucial para 

o momento, no qual, devido às condições sanitárias específicas, foi reduzido o 

acesso às bibliotecas físicas. Na mesma linha de apoio às atividades remotas foi 

realizado o planejamento e aquisição de equipamentos de videoconferência, 

no qual foi feito um investimento de R$ 320.274,00, adquiridos por meio do 

pregão 13/2021. 

 

3.5 Iniciativas e Resultados na Área de TI Cadeia de Valor 

Na figura abaixo temos um resumo das principais iniciativas na área de 

TI realizadas pelo CTIC no ano de 2021. 
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Figura 2 - Principais iniciativas realizadas pelo CTIC em 2021. 

 

3.5.1 Soluções 

Na perspectiva de manutenção e evolução dos softwares institucionais 

foram obtidos os seguintes resultados: aquisição de novos softwares para 

ambiente de desenvolvimento de software com vistas no aumento da 

produtividade da equipe da DISI; melhorias do módulo de compras do SIPAC, 

atualização do SIGEventos v.5.0.10; integração do softwares Participa 

Unifesspa, µDocs, Ocomon e SAE com a conta de acesso único do Governo, 

ações que fazem parte do plano de transformação digital da Unifesspa; melhoria 

do COC, que permite execução dos processos seletivos de forma totalmente 

remota, e em conjunto com a criação do sistema µDocs para que candidatos de 

processo seletivos pudessem realizar todo o processo de envio de 

documentação de ingresso na universidade de forma totalmente online; 

desenvolvemos o software de extração de XMLs do Currículo Lattes do 

CNPQ, para permitir que o Núcleo de Inovação Tecnologia - NIT desenvolvesse 

uma ferramenta denominada Observatório Lattes, que auxilia na extração de 
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dados de produção acadêmica de pesquisa, e disponibiliza por meio de painéis 

visuais; melhorias no Sisprol para emissão de declarações e certificados 

digitais. Além disso iniciamos o importante projeto de atualização do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA versão 3.14.13, 

herdada da UFPA com alterações baseadas na cultura específica desta 

instituição, e com 7 anos de atualizações pendentes em comparação com a 

versão original da UFRN; por fim, a atualização do SIPAC para versão 4.45, que 

permite a integração com o Protocolo Eletrônico Nacional - PEN, que ainda não 

foi implantada pois é incompatível com o SIGAA versão 3.14.13. 

 

3.5.2 Suporte 

Nessa dimensão, em que a CAU atua diretamente, houve avanços 

significativos, com diversas ações e projetos ao longo do ano, mesmo diante das 

dificuldades enfrentadas ocasionadas pela atual pandemia.  

Entre elas se destacam a disponibilização de cursos a comunidade 

acadêmica, projeto esse presente no PDTIC 2020/2021, em que neste ano foi 

disponibilizado 3 turmas com um total de 120 vagas do curso de portais 

institucionais. Este curso foi desenvolvido com o propósito de capacitar 

servidores e bolsistas no gerenciamento dos portais institucionais da Unifesspa. 

Considerando o formato de funcionamento excepcional durante a 

pandemia, a CAU foi de fundamental importância no apoio a ações do CTIC e 

institucionais. Entre elas destacam-se o apoio a as atividades do período letivo 

emergencial (PLE), verificação de salas e além da ampliação de vários 

laboratórios institucionais com inclusão de novos equipamentos. 

Uma outra importante ação no ano foi a conclusão de implantação dos 

computadores institucionais no Servidor de domínio da Unifesspa, e 

atualização do parque computacional para a versão 10 do Windows, 

conjuntamente com a implantação do Active Directory (AD), bem como a 

implantação da ferramenta para gestão de licenças de softwares adquiridas, 

iniciada no início do ano para buscar a melhor gestão do licenciamento dos 

softwares institucionais. Esta ação está em sua fase final de implantação, pois 
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teve que ser pausada devido ao cenário de trabalho remoto, provocado pela 

atual pandemia de Covid-19.  

No que tange às ações do PDTIC 2020/2021 esta unidade concluiu 

nesse período 4 ações o que corresponde a cerca de 66% das ações 

previstas. Uma ação ainda se encontra em andamento, e apenas uma das 

ações não foi iniciada sendo movida para o PDTIC 2022/2024. 

 

Quadro 1 - Ações previstas em Suporte para o ano de 2021. 

Ação Descrição Status 

A095 Realizar as contratações da agenda de 
compras de TIC 

Concluída 

A124 Adquirir equipamentos para videoconferência Concluída 

A135 Implantar computadores institucionais no 
servidor de domínio da Unifesspa 

 

Concluída 

A137 Implantar ferramenta para Gestão de licenças 
de Softwares adquiridas 

 

Em Andamento 

A138 Implantar ferramenta de gestão de chamados Não Iniciada  

A139 Realizar ações de capacitação para a 
comunidade acadêmica 

Concluída 

 

Além das ações apresentadas, a Coordenadoria de Atendimento ao 

Usuário busca sempre obter resultados positivos durante os atendimentos 

prestados à comunidade acadêmica, administrativa e docente da instituição. No 

decorrer do ano a CAU realizou milhares de atendimentos que foram registrados 

através do nosso sistema gestor de solicitações/incidentes (Ocomon). No ano de 

2021 foram contabilizados um total de 3660 registros, e deste total foram 

efetivamente atendidas 3528 solicitações através do nosso sistema de 

atendimento, os quais foram distribuídos da seguinte forma dentro das áreas de 

atendimento do CTIC, conforme demonstra o gráfico abaixo.  
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Figura 3 - Chamados abertos e atendidos por área de atendimento. 

No gráfico abaixo é apresentado o quantitativo de solicitações de 

atendimento abertas e atendidas por campus, onde a grande maioria, 2318 

chamados, tiveram como origem a unidade 3, o equivale a cerca de 63% do total 

de solicitações abertas durante o ano. Desse total 2294 foram efetivamente 

atendidos em 2021. Esse número se justifica pelo fato de que todos os órgão da 

administração superior, pró-reitorias e secretarias estão localizados no campus.  

Já as unidades I e II tiveram juntas um total de 914 solicitações abertas, com 874 

atendimentos realizados, correspondendo a cerca de 26% do total de 

requisições. Os campis fora de sede tiveram ao todo 428 ocorrências, com 408 

atendimentos, correspondendo a aproximadamente 11%, sendo o campus de 

Xinguara o que mais demandou atendimento.  
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Figura 4 - Chamados abertos e atendidos por campus em 2021. 

O número de chamados registrados em 2021 teve uma queda 

significativa de cerca de 8% em relação ao ano de 2020, conforme demonstra o 

gráfico 1.3, redução essa que foi provocada pelo cenário de trabalho remoto e 

suspensão das atividades acadêmicas presenciais, que mitigou as demandas de 

atendimento a laboratórios de informática, instalação e atualização de software, 

manutenção de computadores entre outros que demandam atendimento in loco.  
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Além disso, nosso canal de atendimento no whatsapp registrou 940 

atendimentos através do mensageiro, na qual atuamos principalmente no 

esclarecimento de dúvidas de discentes e resolução de problemas no uso dos 

serviços institucionais.   

 

3.5.3 Governança 

No ano de 2021 foi aprovado pelo CGD a política de controle de acesso 

à informação e aos recursos de TIC, política de utilização dos laboratórios de 

informática, normativa que trata da relação dos servidores analistas e técnicos 

de TIC que não atuam no CTIC ou fora de sede, norma de estágio do CTIC. 

Ademais, houve revisão e alinhamento do PDTIC vigente, plano de riscos de 

TIC, norma do SigEleição. Além disso, está em processo de finalização o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2022-2024, 

instrumento de planejamento estratégico de TIC que norteará a execução das 

atividades de TIC da Unifesspa nos próximos três anos. 

Figura 5 - Histórico do número de chamados por ano. 
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Algumas considerações importantes devem ser observadas em relação 

aos resultados apresentados: houve aumento de 150% dos indicadores de 

governança de TIC da Unifesspa, os dados desse crescimento foram extraídos 

do questionário do TCU aplicado na Unifesspa e demais órgãos. Além disso, de 

acordo com o modelo do kit de governança do SISP que avalia a maturidade do 

nível de governança de TIC das instituições (IgovTI-TCU < 0,40: baixa 

maturidade em TI; iGovTI-TCU entre 0,40 e 0,59: maturidade intermediária; 

iGovTI-TCU > 0,59: estágio aprimorado), atingiu-se o nível intermediário. 

Enseja-se alcançar o estágio aprimorado ao final da execução do PDTIC 2022-

2024, para isso, será necessário focar prioritariamente na monitoria, 

aprimoramento e avaliação das normas, políticas e planos aprovados pela 

organização. 

 

3.5.4 Infraestrutura 

No que tange a infraestrutura podemos listar as iniciativas a seguir, 

separadas por categoria. 

Em relação as redes foram realizadas as seguintes ações: 

• Cabeamento estruturado - Implantação de de 30 pontos de rede; 

• Gestão dos ativos de rede - Melhorias na documentação e 

automação dos processos relacionados à manutenção dos ativos; 

• Expansão da rede sem fio em 15 pontos de acesso em Marabá; 

• Troca de toda a solução de Rede Sem Fio em Rondon do Pará, 

com a instalação de 12 pontos de acesso e um AP instalado em 

São Félix do Xingu, num total de 28 ativações. 

Em relação aos serviços, podemos citar as atividades a seguir: 

• Implantação de infraestrutura de container para ambiente de 

homologação de aplicações; 

• Homologação de infraestrutura de container para ambiente de 

produção; 

• Apoio na migração dos Bancos de Dados do Laboratório de 

Computação Científica (LCC); 
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• Testes para a disponibilização dos serviços do SIG em ambiente 

de nuvem; 

• DevOps - Melhoria no Processo Integrado de Desenvolvimento e 

Implantação; 

• Conversão de codificação dos banco de dados do SIG; 

• Implantação de infraestrutura de Software para os novos serviços 

(Diploma Digital e Archanjo); 

• Implantação do sistema de videomonitoramento do Bloco Central. 

Já em relação a questões ligadas ao DataCenter, podemos listar: 

• Reativação de Storage legado para uso em ambiente de 

Desenvolvimento/Teste; 

• Aquisição para o sistema de segurança do Data Center 

(Fechaduras Biométricas); 

• Aquisição de garantia dos equipamentos de TIC (Servidores). 

 

3.6 Segurança da informação 

Considerando que os recursos e serviço de TIC tem ganhado cada vez 

mais importância estratégica nas instituições, é de suma importância que se 

defina estratégias e se aplique ferramentas que reduzam os riscos relacionados 

a estes recursos. Nesse sentido, o CTIC desenvolveu as ações abaixo para 

aprimorar a segurança da informação na Unifesspa: 

• Ativação da Ferramenta de Backup físico – Fitas; 

• Backup dos file server com a ferramenta Bacula (lógico); 

• Publicação de 4 boletins de Segurança da Informação; 

• Replicação de backups em sites remotos (fora de sede); 

• Atualização dos Sistemas Operacionais dos Firewalls (Sede e 

Fora de Sede). 
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3.7 Sustentabilidade nas Contratações 

No âmbito de ações internas relacionadas a contratações, em 2021 

destaca-se o Mapeamento de processos, Revisão por partes e Capacitação: 

O mapeamento de processos foi iniciado com o mapeamento e 

atualização da principal atividade da DICTI: contratação de TIC, o qual já se 

encontra validado e publicado. Também foi validado o processo de emissão de 

pareceres da divisão. Para o ano subsequente espera-se elaborar, validar e 

publicar os demais processos granulares que fazem parte da rotina da divisão. 

O processo de revisão por partes já vinha sendo adotado desde o ano 

de 2020, e continuamos aperfeiçoando com o uso de webconferências nas 

revisões, adoção de checklist da Advocacia Geral da União, além de realização 

de acordo de entendimento com as unidades envolvidas no processo de 

contratação. Essas medidas permitiram a redução do retrabalho e celeridade na 

aprovação dos artefatos de planejamento 

Também destaca-se a capacitação de 100% dos servidores lotados da 

DICTI  em cursos voltados para a área de contratação de TIC. 

A fim de acompanhar a evolução das atividades internas, a DICTI realiza 

um monitoramento das ações a serem realizadas. O gráfico abaixo mostra a 

evolução das 35 ações planejadas, 18 foram concluídas, 4 foram canceladas, 9 

estão em fase de conclusão e 3 não foram iniciadas. As ações englobam 

atividades de planejamento de contratações, ações de gestão interna e 

atividades de melhoria. 
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Figura 6 - Ações planejadas para 2021. 

 

Outro indicador que monitoramos é o número de pareceres e pedidos de 

esclarecimentos relacionados às licitações que a DICTI colabora como equipe 

técnica e administrativa. Os pedidos de esclarecimentos ocorrem em geral 

quando se tem alguma dúvida quanto à redação do Termo de referência, os 

pareceres são emitidos quando do julgamento de recursos e propostas 

comerciais. No decorrer de 2021 a DICTI emitiu 67 pareceres e pedidos de 

esclarecimentos com destaque para o mês de maio no qual foram emitidos 22 

pareceres em razão dos pregões em andamento naquele mês. 
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Figura 7 - Número de pareceres em 2021. 

3.8 Principais Desafios e Ações Futuras na Área de TI e Comunicação 

3.8.1 Contratações 

Em análise do ano de 2021, fica evidente os problemas já listados em 

anos anteriores, tais como o número reduzido de servidores, mapeamento de 

processos, pedido de cancelamento de atas de registro de preços e grande 

número de ações não planejadas. Hoje a DICTI é composta por apenas dois 

servidores, possuindo inclusive um departamento vago. Além disso, o processo 

de contratação por sua própria natureza necessita de colaboradores de outras 

áreas específicas do CTIC, o que acaba onerando outras divisões. Assim uma 

ampliação seja na força de trabalho da DICTI ou no próprio corpo de técnicos do 

CTIC pode melhorar a entrega  de resultados. 

Já o mapeamento de processos constitui um projeto em andamento que 

precisa avançar para o mapeamento integral de todos as atividades 

desenvolvidas pela DICTI. Com isso espera-se padronizar todas as etapas do 

trabalho e melhorar gestão do conhecimento produzido. 

No que concerne às contratações, especificamente nas fases externas 

e gestão do contrato, cabe destacar no que tivemos pregões com lotes 

fracassados repetindo o que ocorreu no ano anterior e pedidos de cancelamento 
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de atas de registro de preços por parte do fornecedor. Acredita-se que as razões 

para isso foram as contínuas instabilidades econômicas, em especial pelas 

oscilações do dólar, que é a moeda principal quando se trata de insumos de TIC, 

e outros fatores, como a disponibilidade de insumos para a produção de bens de 

TI. Como estratégia para mitigar, pretende-se reduzir o tempo de 

planejamento da contratação, e melhorar o processo de pesquisa de 

preços para garantir que o preço represente de fato o valor de mercado. 

Por fim, tem-se observado grande número de demandas que não foram 

planejadas inicialmente. Tais ações impactam diretamente, pois é preciso pausar 

uma atividade do PDTIC para atender uma demanda urgente. Além disso, uma 

contratação não prevista nos prazos próprios, implica na realização de uma série 

de ajustes e correções que consomem a força de trabalho da equipe de 

planejamento. Como estratégia de mitigação espera-se estabelecer um 

processo de planejamento adequado dentro do tempo hábil para isso, e 

atribuir as ações de correções e ajustes às unidades que demandarem 

contratações fora do planejamento. 

 

3.8.2 Soluções e Desenvolvimento de Sistemas 

Tomando como base o gráfico abaixo, que mostra o percentual de 

execução dos projetos de manutenção e desenvolvimento de software no 

contexto do PDTIC 2020/2021, podemos analisar alguns fatos. 
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Figura 8 - Percentual de projetos de software realizados. 

 

 

 O fato de termos removido 56,9% dos projetos do PDTIC se deve à 

soma de vários fatores, um deles foi a pandemia do COVID-19 que trouxe novas 

necessidades não previstas de execução de projetos emergenciais. Alguns 

dos projetos executados neste contexto: A158 - Desenvolver e Implantar 

melhorias no Sistema de Planejamento das Atividades Docentes - SISPLAD, 

para atender calendário do Período Letivo Emergencial; A169 - Adequação do 

SIGAA para permitir o calendário do período letivo emergencial; software µDocs 

que permite que calouros enviem suas documentações de ingresso de forma 

totalmente online; A173 - Melhoria no COC para execução dos processos 

seletivos de forma remota; A167 - Sistema de solicitação dos chromebooks – 

conecta;  A168 - Sistema de concessão pacote de dados móveis - conecta.  

Outro fator foi a ampliação de escopo no projeto do software para controle de 

acesso ao Restaurante Universitário - RU, criando o projeto não previsto de 

controle de fila dinâmica para concessão do auxílio alimentação para alunos de 

graduação subsidiados, que devido a questões relacionadas ao cliente na 

especificação dos requisitos de negócio não pode ser finalizado em tempo 
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oportuno. Outra realidade é que não conseguimos aplicar plenamente o PDS 

para desenvolver softwares com qualidade, devido a urgência em entregar 

ferramentas que atendam às necessidades geradas pela pandemia do COVID-

19, e a insuficiência de força de trabalho para suprir tanto a necessidade de 

suporte para os sistemas já em ambiente de produção, quanto para desenvolver 

novos projetos de software, geralmente com origem em normas e leis de 

aplicação obrigatórias. Ainda referente ao PDS, executamos projetos sem 

passar por todas as fases necessárias de admissão de projetos, com justificativa 

de serem projetos urgentes e importantes. Mudar esse comportamento é uma 

via para melhorar a previsibilidade de execução de projetos. Também 

subestimamos a complexidade de alguns projetos, como a atualização do 

conjunto de softwares da UFRN, SIGAA, SIGRH e SIPAC, que se encontravam 

com 7 anos de atualizações pendentes, além de termos admitido uma 

quantidade de projetos superior à capacidade de execução da equipe atual da 

DISI. No aspecto de capacitação, alguns projetos exigiram habilidades em novas 

tecnologias de desenvolvimento de software, e mesmo utilizando a estratégia de 

separar meio dia de expediente para que cada servidor realizasse suas 

capacitações, não conseguiram executar muitas delas por conta das demandas 

de manutenção dos softwares já implantados anteriormente, o que prejudica a 

velocidade do time por falta de alinhamento do conhecimento de tecnologias.  

Apesar dos contratempos a equipe conseguiu realizar capacitações em 

principalmente em React, PHP (básico e framework Symfony) e javaScript, na 

plataforma Alura. Muitos software que utilizamos estão com tecnologias antigas 

com potenciais riscos de segurança da informação e que ainda exigem trabalho 

manual da equipe da DISI por não implementar funcionalidades que atendam 

plenamente a área de negócio. Neste ponto podemos citar o software COC, que 

devido a não padronização das forma de ingresso na Unifesspa e a 

desatualização tecnológica, exige que o pessoal de TI execute importações 

manuais de lista de candidatos a vagas na Unifesspa, o que gera riscos de erro 

humano podendo prejudicar pessoas e culminar em processos judiciais. Além do 

COC outros softwares estão na mesma situação, como o SAE, Sisprol, PPC, 

Atena, Sisplad e Ocomon, necessitando de reconstrução ou substituição. 
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Somando a todos esses fatos temos ainda o histórico de diminuição da 

equipe de desenvolvedores de software da DISI ao longo do tempo. Em 

dezembro de 2021 a equipe conta apenas com 9 servidores, 5 destes atuam em 

projetos de software e 4 na equipe de sustentação. Outros 3 servidores que eram 

da DISI  hoje estão em exercício em outras unidades da Unifesspa, ou em 

outras subunidades dentro do CTIC. Além disso temos um servidor que está em 

exercício provisório na UFOPA, e desta forma a DISI está com sua equipe 

incompleta. De acordo com a resolução 51/2020/CONSAD/UFRN, de 17 de 

dezembro de 2020, a quantidade de profissionais necessários à implantação de 

todos os módulos dos sistemas SIG-UFRN em 3 anos é de 21, quantitativo que 

hoje não temos na Unifesspa. É necessário também considerar que este trabalho 

é para implantação de módulos originais da UFRN, com poucos ajustes, porém 

a versão SIGAA 3.14.13 utilizada na Unifesspa teve alterações muito 

expressivas vindas da UFPA o que torna o trabalho de compatibilização 

complexo. Diante dos fatos expostos foi necessário os 56,9% dos projetos que 

excederam a capacidade de execução da equipe da DISI. 

 Considerando o histórico apresentado as ações futuras na área de 

desenvolvimento de software são: 

• Realizar a compatibilização das versões dos softwares SIG-

UFRN (SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGEventos, SIGAdmin, SIGED, 

SIGPS, etc) com as versões utilizadas pela Unifesspa; 

• Capacitar os servidores para alinhar os conhecimentos em 

tecnologias de desenvolvimento de software; 

• Revisar o PDS para otimizar o processo; 

• Buscar parcerias para desenvolvimento conjunto de projetos de 

software comum às universidades e outros órgãos; 

• Realizar pleito de vagas de técnicos e analistas de TI para 

fortalecer a equipe; 

• Iniciar o processo de melhoria de qualidade de processo de 

software - MPS.Br, nível G  e  F; 

• Mudar a estrutura organizacional da DISI para refletir a forma de 

trabalho atual. 
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3.8.3 Suporte 

No ano de 2021 a Coordenadoria de atendimento ao usuário buscou 

desenvolver projetos para melhorar a oferta de serviços de TIC e principalmente 

buscando realizar um atendimento de qualidade aos seus clientes mesmo diante 

das dificuldades enfrentadas no decorrer do ano. Para isso a CAU se preocupou 

em trabalhar mantendo o foco nos projetos do PDTIC 2020-2021, além de 

absorver todas as demandas oriundas desta comunidade e de projetos de 

implantação de serviços que ocasionaram melhorias no decorrer do ano. 

Nosso principal desafio no ano foi o retorno ao trabalho presencial, que 

elevou o número de chamados que necessitavam de atendimento in loco, 

ocasionando sobrecarga da equipe, além de demandar a criação de 

mecanismos para manter a qualidade na prestação de serviços à comunidade 

acadêmica. 

O suporte de TIC, tivemos uma queda de aproximadamente 8% no 

número de chamados abertos em relação a 2020, proporcionado pelo trabalho 

remoto diante da situação atípica enfrentada pela atual pandemia, mesmo assim 

os 3660 chamados recebidos por nossa central de atendimentos e 940 

atendimentos através do whatsapp tiveram um peso bem maior diante das 

dificuldades encontradas em algumas situações.  

A perspectiva para 2022 é dar continuidade aos trabalhos iniciados em 

2021 buscando manter a qualidade do serviço prestado e dar início aos projetos 

previstos no PDTIC 2022/2024.  

Por fim, vale ressaltar a necessidade de crescimento do quadro de 

servidores técnicos e bolsistas com o objetivo de manter a qualidade dos 

serviços entregues a toda a comunidade UNIFESSPA, pois é evidente o 

crescimento da universidade e dos serviços de TIC’s prestados por esta 

coordenadoria.    
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3.8.4 Governança 

No que tange a governança em TI, no ano de 2021 houveram os desafios 

atrelados as limitações impostas pela pandemia, que dificultaram algumas 

ações, principalmente as relacionadas ao CGD. Além disso, a escassez de 

recursos limitou o aperfeiçoamento dos servidores em áreas chave tanto para 

gestão como planejamento da unidade. Para o ano de 2022, enseja-se alcançar 

o estágio aprimorado ao final da execução do PDTIC 2022-2024, para isso, será 

necessário focar prioritariamente na monitoria, aprimoramento e avaliação das 

normas, políticas e planos aprovados pela organização 

 

3.8.5 Infraestrutura 

Os principais desafios foram conseguir manter a produtividade mesmo 

no cenário de pandemia, superar a pouca força de trabalho, e manter os serviços 

funcionando com poucos servidores. Além disso, houveram momentos em que 

se tornou difícil dispor de acesso a internet, devido problemas com o fornecedor 

do serviço. Porém, mesmo com esses contratempos, fornecemos nternet online 

99% do tempo na sede, garantindo o acesso aos sistemas acadêmicos e ao 

sistema interno. 

Para as ações futuras da divisão, pretendemos finalizar projetos como o 

IPv6 e o de melhoria da rede que não deram continuidade durante a pandemia. 

Focaremos também na melhora e adequação do data center no que diz respeito 

a parte física, ampliaremos a cobertura de rede sem fio e cabeada atendendo 

todos os novos prédios que vierem a ser entregues na instituição, avançaremos 

com a segunda etapa do DevOps, manteremos e aprimoraremos a segurança 

da informação implementando novos controles e conscientizando a comunidade 

acadêmica, e iniciaremos a implantação e testes de uma solução livre de VoIP.  
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4 Tratamento de Nepotismo 

No ano de 2021 não foram identificadas situações de nepotismo no 

CTIC. 

5 Riscos para a Integridade Institucional 

No que se refere ao monitoramento dos riscos, houve o mapeamento 

para a planilha:  

https://drive.google.com/file/d/14EsnmgG2dSn2yRL1eClfsLOVhQ89oN

1W/view 

5.1 Registro de Incidentes 

Os riscos registrados no CTIC no ano de 2021 estão organizados na 

planilha: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6q61WD79q_vQ851yTkjD4n

468_ukmiJ/edit#gid=158294230 

 

6 Resultados dos Indicadores de Desempenho 

Quadro 2 - Histórico de desempenho do CTIC. 

Objetivos 
Estratégicos 

Indicador Série Histórica 

2017 2018 2019 2020 2021 

Adequar a estrutura e a 
Infraestrutura física e 
tecnológica, 
com critérios de acessibilidade e 
sustentabilidade, para garantir o 
pleno funcionamento da 
Unifesspa 

Percentual concluído dos 
projetos do Plano Diretor 
de Tecnologia da 
Informação 
e Comunicação (PDTIC) 

29,73% 23% 52% 40,57% 55,45% 

Índice geral de digitalização 
de serviços prestados 

65% 72% 74% 82,17% 82,17% 

Ampliar e adequar a estrutura e 
a 
Infraestrutura física e 
tecnológica, 
com critérios de acessibilidade e 
sustentabilidade, para garantir o 
Pleno funcionamento da 
Unifesspa 

Índice de digitalização de 
serviços prestados 
relacionados 
às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

33% 66% 66% 82,81% 82,81% 

 

https://drive.google.com/file/d/14EsnmgG2dSn2yRL1eClfsLOVhQ89oN1W/view
https://drive.google.com/file/d/14EsnmgG2dSn2yRL1eClfsLOVhQ89oN1W/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6q61WD79q_vQ851yTkjD4n468_ukmiJ/edit#gid=158294230
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6q61WD79q_vQ851yTkjD4n468_ukmiJ/edit#gid=158294230
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6.1 Resultados, Memória do Cálculo e Análise dos Indicadores de 

Desempenho 

Na tabela acima podemos verificar que houve um avanço no percentual 

de atividades do PDTIC quando comparada ao ano de 2020, e também se 

observa que foi o maior percentual alcançado nos últimos 5 anos. Todavia, o 

total realizado foi pouco mais da metade do previsto.  Fatores que podem 

explicar essa taxa de desempenho são:  

• Alterações/redução na força de trabalho; 

• Projetos não planejados, e que foram inclusos por força de lei; 

• realinhamento de projetos. 

Abaixo tem-se a maneira como este índice foi calculado: 

Projetos de TI executados no exercício

Total de projetos de TI planejados no PDTIC para o exercício
× 100 

Para o exercício de 2021 os valores aplicados foram 

𝟔𝟏

𝟏𝟏𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓, 𝟒𝟓 

Em relação ao segundo e terceiro itens, não houve avanços. Nesse 

aspecto, essa unidade sugere uma reavaliação dos indicadores, pois existem 

serviços que não são digitalizáveis, mas que são incluídos como base do cálculo. 

O “Índice geral de digitalização de serviços prestados”, é calculado a 

partir da equação 

Serviços disponíveis por meios digitais

Total de serviços prestados
× 100 

Nesse caso, os valores obtidos em 2021 foram 

𝟏𝟐𝟗

𝟏𝟓𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟐, 𝟏𝟕 

Finalmente, para o “Índice de digitalização de serviços prestados 

relacionados às atividades de ensino, pesquisa e extensão”, o cálculo é realizado 

com a fórmula: 

Serviços disponíveis por meios digitais que atendam ao ensino, à pesquisa e à extensão

Total de serviços prestados pela IES disponíveis em sua Carta de Serviço ao Cidadão.
× 100 
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 Em 2021, os valores que utilizamos nessa formulação foram 

𝟓𝟑

𝟔𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟐, 𝟖𝟏 

 

 

7 Gestão de Riscos 

7.1 Processos com Riscos Mapeados 

O processo de gestão de riscos do CTIC se baseia no mapeamento de 

ativos de TI, de forma que essa unidade não dispões nesse momento de uma 

relação de riscos em processos mapeados. A gestão de riscos, no formato 

indicado acima, pode ser encontrado no documento 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cT_4qVdtuJr700rkSm4k5UPSisizdRU

IilVkiIfPDMA/edit#gid=361274455  

7.2 Gestão de Riscos e Controles com Inventário de Riscos 

A relação de riscos que se efetivaram em 2021 estão listados na planilha 

“OUTROS RISCOS” do documento em 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6q61WD79q_vQ851yTkjD4n468_uk

miJ/edit#gid=624900224 . 

7.3 Avaliação de Riscos 

No CTIC utiliza-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005 para gestão de 

riscos. Nessa norma o risco residual é tratado internamente através dos 

controles dos riscos. Então, não conseguimos, nesse momento apresentar 

avaliação de riscos de acordo como foi demandado. 

7.4 Novas Ações de Controle Propostas 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cT_4qVdtuJr700rkSm4k5UPSisizdRUIilVkiIfPDMA/edit#gid=361274455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cT_4qVdtuJr700rkSm4k5UPSisizdRUIilVkiIfPDMA/edit#gid=361274455
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6q61WD79q_vQ851yTkjD4n468_ukmiJ/edit#gid=624900224
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6q61WD79q_vQ851yTkjD4n468_ukmiJ/edit#gid=624900224
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8 Considerações Finais 

No ano de 2021 o CTIC exerceu atividades para manter e prover novos 

serviços para a comunidade acadêmica da Unifesspa. Em relação as 

contratações, vale enfatizar a contratação de plataforma de Biblioteca Virtual, 

pois o acesso a acervos virtuais torna-se crucial para o momento, no qual devido 

às condições sanitárias específicas foi reduzido o acesso às bibliotecas físicas. 

Na mesma linha de apoio às atividades remotas foi realizado o planejamento e 

aquisição de equipamentos de videoconferência. Além disso, houve uma 

contribuição relevante desta unidade nas contratações de material de TIC, que 

permitiu a instituição adquirir mais de 2,5 milhões em equipamentos. 

No que tange ao desenvolvimento de manutenção de software, o CTIC 

dedicou uma parcela considerável da sua equipe para o aprimoramento de 

sistemas essenciais como o SIGAA e SIPAC, que são de grande importância 

tanto para as ações acadêmicas como administrativas da Unifesspa. Também 

houve aprimoramento de ferramentas ligadas a automatização de processos 

seletivos, que proporcionam realizar esse tipo de ação de forma mais ágil, o no 

Participa, que proporciona o desenvolvimento colaborativa de resoluções e 

outros instrumentos normativos. 

No aspecto relacionado ao atendimento da comunidade universitária, a 

coordenadoria de atendimento ao usuário atuou tanto na resolução de 

problemas como na orientação de servidores, docentes e discentes. Houve a 

realização de 3 cursos, com participação de mais de uma centena de 

espectadores, que os capacitou a gerenciar os portais das unidades. Além disso, 

foi promovida a ampliação de vários laboratórios institucionais, com a 

inclusão de novos equipamentos. Em relação a modernização das ferramentas, 

houve a conclusão da migração dos computadores para a versão 10 do 

Windows, e implantação do Active Directory (AD), bem como a implantação 

da ferramenta para gestão de licenças de softwares adquiridas. 

Na seara da governança em TI, no ano de 2021 foi aprovado pelo CGD 

a política de controle de acesso à informação e aos recursos de TIC, 

política de utilização dos laboratórios de informática, normativa que trata 

da relação dos servidores analistas e técnicos de TIC que não atuam no 
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CTIC ou fora de sede, e a norma de estágio do CTIC. Ademais, houve revisão e 

alinhamento do PDTIC vigente, plano de riscos de TIC, norma do SigEleição. 

Além disso, está em processo de finalização o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC) 2022-2024, instrumento de planejamento 

estratégico de TIC que norteará a execução das atividades de TIC da Unifesspa 

nos próximos três anos.  

No ano de 2021 também foram realizados avanços importantes em 

relação a infraestrutura, com aprimoramento da rede lógica, tanto cabeada 

como sem fio, com a implantação de novos pontos de rede, na sede e nos 

demais campi. Além disso, houve a implantação de infraestrutura de 

container para ambiente de homologação de aplicações e produção; testes para 

a disponibilização dos serviços do SIG em ambiente de nuvem; implantação do 

DevOps, que implica na melhoria no Processo Integrado de Desenvolvimento e 

Implantação; Conversão de codificação dos banco de dados do SIG; 

Implantação de infraestrutura de Software para os novos serviços (Diploma 

Digital e Archanjo); e Implantação do sistema de videomonitoramento do Bloco 

Central, que abriga a grande maioria das unidades gerenciais da instituição. 

todas essas ações combinadas corroboraram, o pleno funcionamento desta 

universidade, em um período em que o uso de sistemas computacionais com 

acesso remoto foi de fundamental importância. 

Nesse cenário, em que as ferramentas computacionais são essenciais 

ao funcionamento, a segurança da informação desempenha o papel de garantir 

um ambiente com alta disponibilidade e com integridade de dados. Nesse 

sentido, no ano de 2021 foram realizadas ações que permitiram o funcionamento 

pleno da Unifesspa, como: a ativação da Ferramenta de Backup físico – Fitas; 

o backup dos file server com a ferramenta bacula (lógico); a publicação de 

boletins de Segurança da Informação; a replicação de backups em sites 

remotos (fora de sede); e, a atualização dos Sistemas Operacionais dos 

Firewalls (Sede e Fora de Sede). 

Embora várias ações tenham sido realizadas, algumas metas não foram 

alcançadas, das quais podemos listar: 

• Realizar o mapeamento do patrimônio móvel de TIC; 
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• Realizar mapeamento e controle dos bens intangíveis; 

• Definição de política de gestão de riscos em segurança da 

informação; 

• Definição de política de gestão de ativos associados à informação 

e ao processamento da informação; 

• Planejar contratação de serviço de helpdesk; 

• Atualização do sistema SIGAA; 

• Implementação do sistema de software do RU; 

• Implantar ferramenta de gestão de chamados; 

• Implantar ferramenta para Gestão de Licenças de Softwares 

adquiridas; 

• Implantação do protocolo IPv6; 

• Implantação de solução de telefonia VOIP baseada em software 

livre. 

Os motivos que influenciaram nesses insucessos são vários. Porém, 

podemos enfatizar a força de trabalho reduzida, ações inesperadas e de força 

maior, como por exemplo demandas que surgem de legislações novas, a 

insuficiência de orçamento  de  investimento  para  o  planejamento  e aquisição  

de  soluções  de  TI  apropriadas, e a falta  de  alinhamento  de  algumas  

demandas  ao  PDTIC. 

Para o ciclo de 2022, podemos listar algumas ações que ajudarão o 

CTIC a fornecer serviços mais eficientes e que atendam a as demandas da 

Unifesspa: 

• Realizar a compatibilização das versões dos softwares SIG-

UFRN (SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGEventos, SIGAdmin, SIGED, 

SIGPS, etc) com as versões utilizadas pela Unifesspa; 

• Buscar parcerias para desenvolvimento conjunto de projetos de 

software comum às universidades e outros órgãos; 

• Aprimoramento do processo de contratação de TI; 

• Implantação do protocolo IPv6; 

• Implantar ferramenta de gestão de chamados; 
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• Definição de políticas e normas de interesse da instituição no que 

tange aspectos de TI; 

• Adequação da gestão de riscos aos padrões demandados pela 

gestão da Unifesspa. 


