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1. Introdução 
 
As Tecnologias da Informação e Comunicação têm papel fundamental no planejamento e na 

implantação das estratégias organizacionais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(Unifesspa). Fazer o melhor uso da TI e ampliar a efetividade desses recursos e serviços é os 
desafios atuais do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC). Para enfrentá-los, 
um dos primeiros passos é promover o alinhamento entre a TI e os objetivos e as diretrizes 
estratégicas definidas o desenvolvimento Institucional da Unifesspa através de um planejamento 
estratégico para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.  

O foco principal da TI é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas 
organizacionais. Além disso, a TI tem transversalidade sobre vários eixos da organização, 
tangenciando suas áreas negociais. É a TI que apoia as organizações a atenderem as exigências por 
agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação. Neste contexto, na busca por uma Administração 
Pública que prime pela melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de serviços aos 
cidadãos, torna-se essencial que a área de TI viabilize e potencialize a melhoria contínua do 
desempenho organizacional. 

Neste contexto, depende do CTIC grande parte dos sistemas e infraestrutura de Internet, 
Telefonia e aquisições de equipamentos, softwares e suprimentos de consumo relacionados à área 
de TIC, que ajudam a regular o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administrativas da Unifesspa. Desta forma, neste relatório são apresentadas as principais realizações 
e objetivos alcançados no exercício de 2014. 

 
1.1 Principais realizações da gestão no exercício 

 
DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
No inicio de Janeiro de 2014 por demanda do CRCA, Centro de Registros e Controle 

Acadêmico, foi realizado a atualização e implantação do sistemas de habilitação dos calouros da 
Unifesspa - COC. Essa ferramenta auxiliou o CRCA no processo de habilitação, confirmação para 
repescagem e processamento da repescagem. 

No mês de março desse ano, foi realizado a implantação do módulo de protocolo contemplado 
no SIPAC ( Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos ) para a gestão de 
processos e documentos que tramitam na Universidade. 

Paralelamente ao processo de implantação do módulo de protocolo foi realizado a 
implantação do módulo de integração com o SIAPE contido no SIGRH (Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Humanos). Esse módulo possibilita a importação mensal do arquivo de 
servidores da Unifesspa para o SIGRH. Como benefício dessa implantação os servidores puderam 
realizar a criação de usuário para acesso aos sistemas institucionais da Unifesspa. 

Motivados pela implantação do setor de atendimento ao usuário do CTIC, foi realizada a 
implantação de uma ferramenta de gestão de chamados (Ocomon). Essa ferramenta contempla os 
processos de abertura, acompanhamento e conclusão dos chamados realizados pelo CTIC. A 
funcionalidade de autenticação dos usuários no sistema já está integrada ao login do SIG, passo esse 
fundamental para dar unicidade no acesso dos usuários as aplicações que o CTIC disponibiliza. 
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A gestão dos concursos foi realizada pelo uso da Plataforma Atena (Sistema de gerenciador de 
concursos para docentes da Unifesspa), ferramenta de gestão utilizada pela UFPA que foi 
customizada para equipe da DSI para a gestão das vagas para docentes, cadastro dos planos de 
concursos, avaliação pelos membros da câmara de ensino e posterior criação de editais da 
Unifesspa.  

As unidades acadêmicas estão utilizando o SISPLAD (Sistema de Planejamento das 
Atividades Docentes) para gestão e planejamento dos planos acadêmicos. A gestão do sistemas está 
sendo realizado pela PROEG (Pró-reitoria de Ensino de Graduação).  

Com a lei de criação da Unifesspa, foi necessário a migração dos dados dos alunos, 
disciplinas, turmas e notas do SIGAA-UFPA para a base de dados do SIGAA-UNIFESSPA, isso 
sendo realizado em meados do primeiro semestre de 2014. 

Contemplados por essa migração, módulo de graduação do SIGAA foi implantado. Esse 
módulo possui toda a gestão da graduação, isso inclue: oferta de turma, matrículas, trancamentos de 
alunos e lançamento de conceito. A gestão do módulo de gradução do SIGAA é realizado pelo 
CRCA. 

Incentivado pela criação de 4 cursos de mestrado stricto-sensu, foi necessário, em meados de 
agosto, a implantação do módulo de pós-graduação stricto-sensu do SIGAA que atualmente está 
sendo gerenciado pela PROPIT (Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica). Essa módulo 
possui funções semelhantes ao módulo de graduação do SIGAA.  Para auxiliar o processo de envio 
das informações para o CENSO, foi desenvolvido uma ferramenta que realiza a extração dos 
principais dados e criação do arquivo a ser enviado para a plataforma. 

O módulo de comunicação, que está associado ao SIGAdmin (Sistema de Administração e 
Comunicação) foi disponibilizado para a Assessoria de Comunicação da Unifesspa para facilitar o 
envio de informativos para docentes, discentes e técnicos administrativos. 

Para a realização da submissões de propostas de projetos de ensino, pesquisa e extensão de 
forma eletrônica, foi realizada a implantação do SISPROL (Sistema de Projetos On-line). 

O módulo de bolsas, contido no SIPAC, foi implantado para auxiliar a gestão dos bolsistas da 
Unifesspa, principalmente as bolsas administrativas. A SEPLAN realiza a gestão do módulo e as 
Unidades acadêmicas enviam as frequências mensal dos bolsistas para pagamento.  

O módulo de férias do SIGRH foi implantado no segundo semestre de 2015 para ser a 
ferramenta de inclusão e homologação de férias pelos servidores da Unifesspa. A gestão do sistemas 
está sendo realizada para PROGEP.   

Outro módulo do SIGRH foi implantado no mesmo período, porém ainda não está em uso, é o 
módulo de plano de saúde cujo o objetivo é possibilitar aos servidores o envio da solicitação de 
ressarcimento do plano de saúde e pela PROGEP a gestão mensal dessas solicitações. 

A ferramenta Redmine, sistema para gestão de projetos foi implantado inicialmente para 
atendimento das demandas internas da própria DSI, e no decorrer do ano foi expandido para a 
utilização da administração superior para realizar a gestão dos principais projetos estratégicos da 
fase de implantação da Unifesspa. 

O módulo Colegiado, contido no SIGRH, foi implantado para a realização da gestão dos 
conselhos superiores, bem como os registros e disponibilização das resoluções desses conselhos. A 
SEGE (Secretaria Geral da Unifesspa) realiza a gestão desse módulo. 

Em atendimento do processo de avaliação dos cursos de graduação, o módulo de avaliação do 
SIGAA foi implantado. A PROEG é responsável pelo registro dos questionários e disponibilização 
para os docentes e discentes.   
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Demandados pela administração superior, foi realizado a implantação do módulo de concurso 
e banco de vagas, contidos no SIGRH. Esses módulos possibilitam que a Unifesspa possa 
disponibilizar os concursos para os candidatos realizem as inscrições e acompanhamento. 

Como forma de disponibilizar todas as documentações e tutorias para os usuários dos 
sistemas e serviços da Unifesspa, foi implantado o WIKI da Unifesspa, portal web para 
disponibilização de conteúdo publico para os usuários dos sistemas da Unifesspa. 

Foram realizados diversos treinamentos para os usuários finais dos sistemas como forma de 
apresentação visando a melhor utilização por parte dos usuários. Sistemas como SIGAA, SISPLAD 
e SIPAC - Módulo de Protocolo foram os mais demandados.  

Dentre as atividades de implantação dos sistemas, a DSI trabalhou no estudo de diversos 
módulos do SIPAC, dentre os quais destacamos: Módulo de Patrimônio Móvel e Imóvel, 
Almoxarifado e Compras. Já no SIGRH os módulos estudados foram: Administração de Pessoal, 
Frequência, Financeiro e de Solicitações RH. Por fim, no SIGAA os módulos de Latu Sensu, 
Assistência Estudantil e Turma Virtual. 

Paralelamente a todas essas atividades foi iniciado o processo de estruturação da metodologia 
de trabalho utilizada para a condução das atividades de desenvolvimento e gestão dos projetos. O 
paradigma ágil para o desenvolvimento de software está sendo utilizado e o framework SCRUM e 
as metodologias XP e Kanban estão fornecendo práticas para a construção de um processo de 
software ágil.   

 
DIVISÃO DE REDES E SERVIÇOS DE INTERNET 

 
Atividades de Detecção e Eliminação de Problemas Físicos na Infraestrutura Existente 

 
Em vistas da infraestrutura da rede lógica da Unifesspa até então, encontrar-se em 

desconformidade com as normas EIA/TIA/568-B e NBR-14565, (norma internacional para 
cabeamento em edifícios e a norma brasileira para cabeamento estruturado, respectivamente), o que 
ocasionava uma série de problemas de perda de conectividade e atenuação (perda gradual de 
intensidade do sinal), as primeiras atividades executadas pela Divisão de Redes foram a detecção e 
eliminação paliativa de problemas físicos na infraestrutura de rede, atividade esta que melhorou 
consideravelmente a qualidade da rede e aumentou a disponibilidade do serviço de Internet. 

Porém, para a total resolução do problema é necessária a substituição de todos os 
equipamentos de rede legados, bem como um novo sistema de cabeamento estruturado em todos os 
prédios dos Campi, fazendo, assim total adequação às normas mencionadas anteriormente.  
 
Restabelecimento dos Enlaces Rádios 

 
No início da gestão, a Unifesspa contava apenas com os Campi 01 e 02 herdados do Campus 

de Marabá da UFPA. A conectividade com a Internet nestes Campi se davam através de 02 (dois) 
enlaces de rádios de 18 Mbps e 13 Mbps respectivamente, sendo que a saída para a Internet ainda 
era provida pela Rede da UFPA. Esses enlaces eram mantidos pela Empresa de Processamento de 
Dados do Estado do Pará (PRODEPA) e constantemente sofriam quedas, devido a vários problemas 
(falta de conhecimento técnico para operar os roteadores dos Campi, Instabilidade da infovia da 
PRODEPA, configurações de VLAN ou problemas de alinhamento dos rádios). Ainda em 
Outubro/2013, para restabelecer a conexão destes enlaces via rádio foram tomadas diversas 
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providências tais como: abertura e acompanhamento de chamados junto a PRODEPA, 
reconfiguração dos roteadores Linux dos Campi, solicitação para a PRODEPA revisar as 
configurações de VLAN em seus equipamentos, entre outros. 

 
Gerência e Monitoramento da Rede 

 
Após o restabelecimento dos enlaces fez-se necessário iniciar os processos de gerência e 

monitoramento da rede, processo este que faz-se constante e diário, a fim de detectar problemas na 
rede e resolvê-los no menor tempo possível. Foram implantadas 02 (duas) ferramentas de 
monitoramento o CACTI e o NAGIOS, que passaram a fornecer os estados dos ativos de rede, de 
cada um dos prédios da Unifesspa, bem como medir a qualidade e a velocidade do tráfego de 
Internet, ou ainda o tempo de atividade dos links. 

 

 
Figura 1.1: Estatística de disponibilidade do serviço de email da Unifesspa 

 

 
Figura 2.2: Estatística de disponibilidade do serviço de email da Unifesspa 

 
Aquisição de Equipamentos de Rede 

 
No período que compreende os meses de Novembro/2013 à Janeiro/2014 concomitantemente 

com as atividades de suporte ao usuário e gerenciamento da rede, foram realizados processos de 
aquisição de diversos equipamentos de TI, com vistas à estruturação do parque de tecnologia da 
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informação da Unifesspa. Entre os vários equipamentos contemplados nos diversos processos de 
aquisição temos como equipamentos, storages, switches gerenciáveis, pontos de acesso sem fio, 
controladoras de rede sem fio, computadores pessoais, nobreaks, estabilizadores, softwares de 
gerenciamento entre outros. 

 
Agregação dos Enlaces Rádios e Migração para a Rede Metro-Marabá  

 
As atividades desenvolvidas para estabilização dos enlaces de rádio resolveram o problema de 

conectividade com a Internet momentaneamente, dado que posteriormente os problemas de perda 
de conexão voltaram a aparecer no Campus 02, e que partir de um novo contato com a PRODEPA 
em Janeiro/2014 foi informado que se tratava de um problema físico no equipamento de rádio do 
Campus 02. Como neste período o rádio já estava fora da garantia (do fabricante e de instalação) e 
como não havia contrato de manutenção vigente, a única saída era a substituição do rádio por outro 
recurso similar. Coincidentemente neste mesmo período a rede Metro-Marabá foi entregue 
parcialmente e já era possível conectar o Campus 01 ao Campus 02 por um anel de fibra óptica. 
Sendo assim, optou-se por fazer a agregação dos enlaces rádios de 18 Mbps e 13 Mbps em um 
único enlace rádio de 31 Mbps para o Campus 01, que era o mais próximo das instalações da 
PRODEPA em Marabá. Depois a interconexão entre os Campi 01 e 02 foi ativada, usando um 
conjunto de pares de fibra óptica da Rede Metro-Marabá.  

 
Separação da Rede de Dados da Unifesspa da Rede da UFPA 

 
Outra ação muito importante para a instituição que ocorreu em Fevereiro/2014, que pode ser 

considerado um marco na história da Unifesspa. Esta ação consiste na separação da rede de dados 
da Unifesspa da rede de dados da UFPA. Além de propiciar certa independência de saída do tráfego 
da rede, ela passou a operar com uma faixa de endereços IP’s válidos, isolando a rede de dados da 
Unifesspa de quedas ou paradas em decorrência da rede da UFPA. Essa atividade exigiu um grande 
esforço da equipe, e foi composta de várias outras subatividades como: 

• Solicitação de bloco de endereços validos para o POP-PA/RNP, onde nos foi fornecido 
o bloco 200.139.48.0/22 com disponibilidade para 1024 endereços IP’s incluindo o 
endereço de rede e broadcast; 

• Foi a realiza a definição do plano de endereçamento, pois havia a necessidade  de 
segmentação da rede em VLANS, uma para cada prédio ou unidade da Unifesspa, com 
sub-rede e máscara de rede específicas; 

• Definição das VLANS de enlace, as VLANS de enlace são na verdade as sub-redes de 
interconexão entre os Campi e também entre os roteadores da Unifesspa e do POP-PA;  

• Configurações dos Equipamentos de Rede, aplicamos as configurações no Firewall e 
roteador da Unifesspa. Neste momento o bloco de rede da Unifesspa já estava sendo 
divulgado para a Internet pelo roteador do POP-PA e já era possível trafegar para a 
Internet pela rede da Unifesspa sem passar pela rede da UFPA, de forma totalmente 
independente; 

• Configuração dos Servidores e Serviços da Unifesspa para o novo bloco de IP’s 
válidos, basicamente mudar o endereço de rede dos servidores para um endereço do 
bloco da Unifesspa 200.139.48.0/22; 
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• Reconfiguração do servidor DHCP para fornecer para as estações clientes endereços 
IP’s válidos da rede Unifesspa.  

• Solicitação ao POP-PA/RNP  para ampliação da faixa de endereços IP’s válidos, dado 
que foi detectado a baixa quantidade de endereços IP’s disponíveis. Foi recebida a 
confirmação do POP-PA/RNP que a faixa de endereçamento havia sido ampliada de 
200.139.48.0/22 para 200.139.48.0/21 com disponibilidade para 2048 IP’s incluindo o 
endereço de rede e broadcast;  

 
Ativação do Link de 100 Mbps da Rede Metro-Marabá;  

 
Conforme houve a atividade de agregação dos enlaces de rádios e a posterior migração da 

rede para o anel da Rede Metro-Marabá em Janeiro de 2014, somente em Abril/2014 foram 
resolvidas as divergências entre a PRODEPA, Eletronorte (ELN) e a RNP (Rede nacional de 
Pesquisa). A partir disso, foi autorizada a ativação do link de 100 Mbps para prover saída para a 
Internet, utilizando a fibra de aproximação da PRODEPA e o backbone da Eletronorte até o POP-
PA/RNP em Belém, a partir do qual, o tráfego de Internet escoaria através da rede Ipê (backbone da 
RNP). Essa atividade foi realizada em sincronismo entre os técnicos da Unifesspa e os técnicos do 
POP-PA/RNP, e assim, a ativação do link de 100 Mbps foi concluída com sucesso. 

 
Serviços de Pontos Lógicos e Serviços de Fibra Óptica  

 
Para a execução dos serviços de pontos lógicos na Cidade Universitária e de fibra óptica no 

Campus 2 foi utilizado um contrato vigente entre a UFPA e a empresa GIMP Engenharia. Os 
serviços foram iniciados em Fevereiro de 2014, onde foi preciso fazer o acompanhamento e 
fiscalização, para garantir a qualidade e conformidade com a as normas vigentes (EIA/TIA/568-B e 
NBR-14565).  Além do aspecto técnico e legal e também foi necessário acompanhar de perto a 
execução dos serviços, comparar os serviços orçados com os serviços realmente executados, para 
evitar cobranças indevidas. Por uma questão de gestão e também de disponibilização das equipes 
por parte da GIMP estes serviços foram divididos em serviços de pontos lógicos e serviços de fibra 
óptica. 
 Com relação ao serviço de Ponto Lógico (Cidade Universitária), o serviço foi iniciado 
semanas antes da ocupação do prédio multiuso, já o referido prédio não possuía qualquer 
infraestrutura lógica, e seria ocupado pela Reitoria e demais Pró-Reitorias. Sendo assim, os serviços 
de pontos lógicos iniciaram-se pelo prédio multiuso da Cidade Universitária (Campus 3) em 
meados de março de 2014. Neste local foram executados 83 (oitenta e três) pontos lógicos cat6 e 40 
(quarenta) pontos elétricos, com instalação de 03 (três) racks e de eletrocalhas galvanizadas para o 
encaminhamento dos cabos de redes (Par Trançado UTP). Todos os pontos lógicos CAT 6A foram 
executados em conformidade com as normas EIA/TIA/568-B e NBR-14565. 
 Serviços de lançamento de pontos lógicos também foram executados no prédio reuni no 
Campus 02. Este prédio apesar de novo, também não possuía qualquer infraestrutura lógica 
funcional. A empresa responsável pela construção do prédio até lançou os cabos UTP e 
conectorizou os mesmos na área de trabalho fora do padrão, porém não concluiu a conectorização 
no patch panel e nem instalou rack. Por este motivo foi necessário acionar a empresa GIMP, para 
instalar um Rack, conectorizar 27 (vinte e sete) pontos em 02 (dois) patch panel para adequar estes 
pontos lógicos as normas EIA/TIA/568-B e NBR-14565. 
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 Ainda considerando serviços de pontos lógicos, o prédio de Faculdade de geologia foi 
contemplado, e de modo similar ao prédio do Reuni, o prédio de geologia também apresentava uma 
série de problemas na infraestrutura lógica. A empresa responsável pela construção do prédio até 
lançou os cabos UTP e conectorizou os mesmos na área de trabalho fora do padrão, porém não 
concluiu a conectorização em patch panel e passaram as eletrocalhas com os cabos UTP por locais 
inadequados como banheiros em desacordo as normas vigentes. Por este motivo, a empresa GIMP 
foi acionada para instalar um novo rack para receber o switch de acesso do prédio, DIO e a fibra 
óptica. Além disso, foi necessário fazer a conectorização em pach panel de 16 (dezesseis) pontos 
lógicos para adequá-los as normas EIA/TIA/568-B e NBR-14565 e lançar dois pontos lógicos para 
rede sem fio. 
 Porem como a demanda de serviços de pontos lógicos foi maior que orçamento disponível, 
houve vários pontos lógicos avulsos criados, em geral um ou dois pontos que a GIMP Engenharia 
instalou em alguns prédios para normalizar o cascateamento dos switches ou para rede sem fio. Os 
prédios que receberam pontos avulsos foram: Colegiado IGE, Faculdade de Geologia, CTIC, Física, 
Prédio do Mestrado, Laboratório de Ciências Naturais no Campus 02; Auditório do Campus 01, e 
Sala do NucleArte no Campus 01.  
 Com relação aos serviços de lançamento de fibra óptica, o primeiro a ser executado foi a 
conexão da cidade universitária (prédio multiuso) à Rede Metro-Marabá, pois quando a rede Metro-
Marabá foi entregue definitivamente, a Cidade Universitária ainda não estava em condições de 
funcionamento, não havia nenhum prédio que pudesse receber o switch e a fibra da rede metro. Por 
este motivo a fibra óptica da rede metro ficou aguardando terminação (fusão das fibras ópticas e 
instalação do Distribuidor Óptico), enrolada em um poste distante aproximadamente 70 (setenta) 
metros do prédio multiuso. Este prédio como seria o primeiro prédio a ser ocupado na Cidade 
Universitária e foi escolhido para receber o Distribuidor Óptico (DIO).  
 Desta forma, foram lançados 70 (setenta) m de cabo de fibra óptica de 48 FO- SM do tipo 
monomodo aérea e uma caixa de emenda óptica até 48 FO para abrigar as fusões das fibras da rede 
metro até o DIO e também para receber as futuras fusões das fibras dos prédios da Cidade 
Universitária. Após a conclusão deste serviço e instalação do switch da Rede Metro-Marabá a 
Cidade Universitária já estava interconectada a rede Metro-Marabá, a rede da Unifesspa e à 
Internet.  
 Na sequência foi desenvolvido o serviço que implantou um anel óptico dentro do Campus 
02 da Unifesspa, já que como informado a infraestrutura lógica da Unifesspa era quase que 
inexistente, em todos os Campi o cabeamento era irregular e em desacordo com as normas técnicas 
vigentes, além de que havia o fato dos prédios serem interconectados por cabos de telefonia do tipo 
CTP/APL. Isso causava vários problemas tanto no serviço de telefonia quando no serviço de dados, 
pois os cabos CTP/APL iam e vinham dos prédios de maneira totalmente desordenada, sem 
identificação, dificultando muito a administração da rede e a detecção da origem do problema, o 
que aumentava bastante o tempo de indisponibilidade. 

Para resolver esses problemas de interconexão dos prédios optou-se por criar um backbone de 
fibra óptica, com topologia em anel a partir do CTIC para atender todos os prédios do Campus 02. 
Para o backbone em anel foram lançados 550 metros de fibra óptica de 48 FO- SM do tipo 
monomodo aérea e para a fibra de acesso de cada Prédio foi lançada uma média de 81,5 metros de 
fibra óptica de 12 FO- SM do tipo monomodo aérea totalizando 1.221 metros.  

Posteriormente foram instalados os switches de acesso em cada um dos prédios e os mesmos 
já ficaram com acesso à rede da Unifesspa e Internet. Esta atividade contemplou todos os 16 
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(dezesseis) prédios do Campus 02 (Biblioteca, Prédio de Sala de Aulas IGE, Reuni, Geologia, 
Prédio Administrativo, Física, Sala dos Professores, Laboratório de Biologia, Prédio do Mestrado, 
Faculdade de Geologia, Colegiado IGE, Agronomia, Pórtico, LAEG, Cantina), tornando a rede de 
dados mais estável, gerenciável e escalável, aumentando consideravelmente o tempo de 
disponibilidade da rede. Todos os serviços foram executados em conformidade com as normas 
EIA/TIA/568-B e NBR-14565. 
 Ainda com relação à serviços de fibra óptica, houve a interconexão dos Prédios do ILLA, 
IESB e Laboratório de Agronomia da Cidade Universitária. Na ocasião foi instalada uma caixa de 
emenda de 48 FO para receber as fusões das fibras dos novos prédios e incluí-los no backbone da 
Cidade Universitária. Este backbone diferentemente do backbone do Campus 02 tem topologia em 
estrela. Desta forma para aumentar a capilaridade do mesmo, basta realizar a fusão das fibras 
ópticas dos novos prédios nas fibras reservas da caixa de emenda e fazer a terminação nos prédios 
em DIO ou Caixa de Bloqueio.  
 Recentemente foi ampliamos o backbone óptico do da Cidade Universitária com a 
interconexão dos prédios do ILLA, IESB e Laboratório de Agronomia. Foi instalado mais 300 
metros de fibra óptica de 12 FO-SM do tipo monomodo aérea, desde a caixa de emenda até o ponto 
de chegada em cada prédio. Esta atividade foi finalizada com a instalação do switch de acesso e a 
partir dai já tínhamos conexão com a rede da Unifesspa e à Internet. 
 
Serviços de Infraestrutura da Sala de Equipamentos (Datacenter) 
 

Após a regularização dos problemas de interconexão dos prédios do Campus 02 com o 
backbone óptico, e como todos os campi da Unifesspa já estavam interconectados através da Rede 
Metro-Marabá, com saída para a Internet com um link de 100 Mbps. Ao final Abril/2014  foi 
preciso realizar ajustes na infraestrutura da Sala de Equipamentos do CTIC (Datacenter), haja vista 
que haviam muitos problemas com os circuitos elétricos existentes. Desta forma foi necessário 
instalação de infraestrutura aparente em eletrocalhas para o cabeamento elétrico de 08 (oito) 
circuitos novos estabilizados e também, instalação de infraestrutura aparente em eletrocalhas para o 
cabeamento lógico.  
 
Instalação de Nobreak de 80 KVa para estabilizar rede elétrica do CTIC 
 

Foi realizada a ativação de um no-break de 80 KVa para proteger os ativos de rede e também 
estabilizar os circuitos elétricos. Esta atividade foi a que teve maior grau de dificuldade para ser 
concluída por vários motivos, mas principalmente a falta de um Engenheiro Eletricista na Unifesspa 
para dar suporte a esta atividade. Inicialmente houve a tentativa de obter suporte com engenheiro 
eletricista da prefeitura da UFPA, mas não houve retorno do mesmo. Em seguida foi realizada a 
contratação pessoal técnico especializado, no caso um Engenheiro Eletricista para fazer o projeto e 
supervisionar a execução da interligação do no-break ao Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT e 
aos demais Quadros de Distribuição - QD, inclusive ao quadro do no-break. Somente no início do 
mês de Junho/2014, após vários ajustes no projeto o serviço de instalação do no-break foi aceito e 
podemos proceder com a ativação (startup) do mesmo. 
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Instalação dos Servidores no Datacenter; 
 

Após a conclusão do serviço de ativação do no-break foi possível realizar a instalação segura 
dos equipamentos de rede como servidores, storage, controladoras, switches gerenciáveis, Tape de 
Backup e Controladoras de Rede Sem Fio. Neste momento o Datacenter da Unifesspa começou a 
entrar em produção de fato e podemos começar a disponibilizar novos serviços como email, Spark, 
rede sem fio e novos módulos do SIG-Unifesspa (Sistema de Gestão Integrada).  
 
Instalação do Firewall 

 
No final de agosto de 2014 entrou em produção um firewall de última geração adquirido pela 

Unifesspa. Um equipamento do tipo appliance dedicado, um firewall que suporta uma vazão de 
trafego de 01 Gbps com todas os filtros e funcionalidades ativados, realizando bloqueio de conteúdo 
por URL e aplicação em camada de aplicação, qualidade de serviços (QoS), dentre outras funções. 
Ao entrar em produção foi possível verificar que 30% do trafego da Unifesspa era ilegítimo, 
tratando-se de trafego P2P (torrent). 

 
Serviço de Rede Sem Fio 

 
Devido a uma série de impossibilidades, como por exemplo, não possuir largura de banda 

suficiente de Internet, péssima infraestrutura lógica e sala de equipamentos inadequada, não foi 
possível iniciar o funcionamento do serviço de rede sem fio aos usuários da Unifesspa no primeiro 
semestre de 2014. Porém após eliminar todos os entraves através das ações descritas nos tópicos 
anteriores, principalmente pela interconexão dos campi via a Rede Metro-Marabá, aumento da 
largura de banda para 100 Mbps, reestruturação do backbone óptico do Campus 02, reestruturação 
da infraestrutura lógica interna de alguns prédios e correção dos problemas elétricos da sala do 
Datacenter, foi possível instalar os novos equipamentos adquiridos no final de 2013. As soluções de 
rede sem fio adquirida pela Unifesspa são soluções corporativas com gerenciamento centralizado, 
composta de uma controladora e de Ponto de Acesso sem Fio (AP) que suportam em média 70 
(setenta) usuários conectados simultaneamente.  

A rede sem fio institucional da Unifesspa entrou em produção no início de outubro de 2014 e 
contamos hoje com duas soluções de diferentes fabricantes. A primeira solução está atualmente com 
uma controladora realizando a gerência centralizada de 25 AP’s  com mais ou menos 400 usuários 
em média. A segunda solução é mais recente conta também com uma controladora, porém só tem 
um AP em produção, com uma média de 35 usuários. Ambas as soluções suportam vários SSID’s 
(redes sem fio) e realizam roaming entre si, ou seja, o usuário autenticado em um AP de uma 
solução pode passar pra outro ponto de aceso (AP) da outra solução sem perder a conexão.  

 
Implantação do serviço de DNS 

 
O Serviço de Nomes do domínio é um processo que se iniciou com o cadastro do domínio 

unifesspa.edu.br, junto ao Registro.BR em dezembro de 2013, e dá publicidade na rede mundial de 
computadores aos sites e subdomínios da Universidade. Neste sentido, após consolidado o cadastro 
no Registro.BR, foram instalados em Janeiro/2014 o serviço de DNS da Unifesspa, composto entre 
outros itens por dois servidores (Mestre e Escravo), com suporte a DNSSEC, e outros padrões de 
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segurança e criptografia. Esta ação foi fundamental para o lançamento de outros serviços em 
sequencia, com o serviço de e-mail e paginas Web da Unifesspa. 
 
Divulgação da Lista de Aprovados do PS Unifesspa 2014 

 
O CTIC foi responsável em dar apoio à atividade de difusão do resultado do processo seletivo 

para ingresso de novos discentes em Janeiro/2013, a atividade exigiu a implantação de servidor web 
para disponibilizar acesso aos resultados, em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos 
recebidos no momento da divulgação do resultado. 

 
Repositório Espelho de Pacotes Linux da Unifesspa 

 
Foi desenvolvido e implantado um serviço de espelhamento de pacotes Linux das 

distribuições Debian e Ubuntu. Tal serviço foi implantado em Fevereiro/2014 e permite que 
atualizações de sistemas operacionais Linux sejam realizadas da rede local evitando acessos à 
Internet, economizando assim largura de banda e proporcionando uma velocidade maior de acesso à 
Internet. 

 
Provedor de Identidade 

 
O provedor de identidade é o serviço que usa o protocolo LDAP para armazenar informações 

de todos os usuários com algum vínculo institucional. É usado, sobretudo, para autenticação aos 
serviços institucionais, onde foi desenvolvida uma integração entre todos os sistemas da Unifesspa, 
de modo a possibilitar um acesso único (com as mesmas credenciais) para todos os serviços (Email, 
SIG-Unifesspa, Rede Sem Fio, Atena, entre outros). O serviço foi implantado em Março/2014, 
usando o software livre OpenLDAP. 

 
Sistema de atendimento 

 
Para tornar o Suporte ao Usuário mais efetivo, o registro e acompanhamentos dos chamados, 

que antes era feito através de formulários manuais e e-mail, passou a utilizar o software público 
Ocomon. Com a adoção da ferramenta, os chamados são divididos por setores: Suporte à redes, 
Suporte à sistemas e Suporte técnico, gerando protocolos de atendimento, o que proporciona tanto 
ao usuário como à equipe técnica maior gerenciabilidade no cumprimento dos prazos. Desde a 
implantação do Ocomon até o dia 26 de dezembro foi realizado um total de 1.460 atendimentos. 
 
Email institucional 

 
O e-mail institucional é uma ferramenta que permite o envio de documentos oficiais, bem 

como favorece a comunicação dentro e fora da organização. Foi inaugurada em maio, utilizando o 
software livre Zimbra, oferecendo caixas postais para 636 usuários, incluindo docentes, técnicos e 
discentes. 
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Wiki Unifesspa 
 
A Wiki é uma ferramenta de gestão do conhecimento, que oferece à comunidade acadêmica e 

demais usuários, tutoriais e manuais de apoio a respeito da utilização dos sistemas e serviços 
oferecidos pelo CTIC. Tal recurso foi inaugurado em maio, utilizando a ferramenta livre e 
opensource mediawiki e atualmente conta com 3.797 páginas. 

 

 
Figura 3.3: Estatística de acessos ao conteúdo da Wiki Unifesspa 

 
 
Comunicação interna 

 
Tendo em vista a dificuldade de comunicação existente entre a Cidade Universitária e os 

demais Campi dentro da sede, foi criada uma ferramenta de comunicação baseada no protocolo 
XMPP, de mensagens instantâneas e conferência. A ferramenta Spark foi bem aceita pelos técnicos 
e docentes, tendo 142 (cento e quarenta e dois) usuários ativos de diferentes unidades e tornou-se 
um serviço de imensa utilidade com rápido retorno de resultado. O serviço foi inaugurado em junho 
com os softwares livres Spark e Openfire. 
 
POC de Firewall 

 
Objetivando a compra de um appliance firewall com filtro de URL e controle de aplicação, 

foi realizado em junho, um POC (Prova de conceito) com o firewall Palo Alto que permaneceu na 
instituição de 27/5 a 20/6, onde foi possível ter um contato com o hardware e testar seus recursos. 
Esta atividade foi determinante para a aquisição da solução. 
 
Implantação do Datacenter 

 
Em Julho/204, foi realizada a instalação e configuração dos servidores, biblioteca de backup, 

storage de armazenamento de dados e softwares para o datacenter. O CTIC recebeu a equipe de 
engenheiros da Dell que implantou o projeto planejado desde Janeiro/2014, quando iniciamos o 
processo de análise do ambiente da Unifesspa e foi concluído o ajuste elétrico para a instalação. 
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Implantação do Firewall 

 
A implantação do firewall Palo Alto foi realizada em agosto, com o suporte da Fasthelp, 

empresa fornecedora da solução. Fizemos a migração de todas as regras existentes no firewall 
anterior (Iptables), para o novo, configuração de rotas e definição de novas políticas de segurança. 
 
Listas de email 

 
O serviço de listas de e-mail é um canal de comunicação em massa que permite criação de 

grupos de e-mails, para difusão rápida de informações. As listas são administradas pelo CTIC, que 
delega moderadores responsáveis por avaliar as postagens e garantir um conteúdo legítimo para o 
propósito da lista. Listas de e-mail existentes:  

• todos@unifesspa.edu.br; 
• alunos@listas.unifesspa.edu.br; 
• tecnicos@listas.unifesspa.edu.br; e 
• docentes@listas.unifesspa.edu.br 

 
 
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO NORMATIVA EM TI 

As contratações em Tecnologia da Informação diferentemente das demais, segue  uma 
legislação específica. Dada a sua singularidade o Centro de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – CTIC criou a Divisão de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação – 
Donti em sua estrutura. A Donti foi criada com finalidade acompanhar as contratações de 
Tecnologia da Informação, e possui as seguintes atribuições: 

 
• Orientar a aplicação de normas e leis referentes à área de TI; 
• Prestar assessoramento à Direção e suas Coordenadorias, analisando e emitindo parecer 

técnico, quando necessário;  
• Orientar a elaboração e análise técnica de minutas de contratos e convênios para prestação 

de serviços de TI;  
• Emitir pareceres técnicos para pedidos de esclarecimentos de Termos de Referência, 

recursos e resultados de licitações de aquisição de bens e serviços de TI, quando solicitado 
pela Comissão Permanente de Licitação e pela Procuradoria Geral da Unifesspa;  

• Proceder a análise dos produtos de bens e serviços de TI adquiridos pela UNIFESSPA, com 
a finalidade de garantir o atendimento dos requisitos técnicos estabelecidos no edital. 
 
No ano de 2014 a Donti atuou no planejamento de aquisições de bens e serviços de TI de 

toda a Unifesspa. Os serviços englobam ações de estruturação da rede lógica e telefônica, 
fortalecimento de ações de segurança da informação e atualização e ampliação tecnológica dos 
equipamentos. As contratações somaram um de montante de R$ 5.904.832,69 com Tecnologia da 
Informação. 

Entre as ações mais importantes realizadas destaca-se o planejamento das contratações 
referentes a Estruturação da rede de dados que previu reparos e ampliação da rede em todos os 
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campi da Unifesspa. As contratações permitiram a implantação da rede de dados WI FI 
institucional, bem como o lançamento de cabos de fibra óptica interligando todos os prédios da 
Unifesspa na cidade-sede, garantindo assim a continuidade das atividades meio e fim da instituição.  

Foram realizadas ainda, ações de planejamento com o objetivo melhorar a Segurança da 
Informação, prevendo a redução de vulnerabilidades garantindo a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade das informações institucionais. Nessa linha foram adquiridas Soluções de Firewall, 
Anti-spam e antivírus; juntas, as contrações voltadas a segurança da informação somam um total de 
R$ 495.990,00 de investimentos.  

Foi demandado pela administração superior apoio, relacionado ao planejamento de 
aquisições de equipamentos de TI destinados a criação de Laboratórios de Pesquisa, Ensino e uso 
administrativo. Nessas aquisições foram previstas equipamentos de alto poder de desempenho com 
capacidade para armazenamento e processamento de dados, e ainda computadores de médio e 
pequeno porte. Tais investimentos são estratégicos e beneficiam diretamente os alunos da Unifesspa 
sejam eles de graduação ou pós-graduação, e ainda possibilita o desenvolvimento de pesquisa que 
exijam alta capacidade de processamento de dados.  

Embora a Donti em parceria com as demais unidades da Unifesspa tenha logrado êxito na 
maioria das contrações de TI do exercício de 2014, algumas dificuldades foram percebidas. Tais 
dificuldades envolvem a capacitação de servidores, definição de fluxos processuais e recursos 
humanos. 

Do ponto de vista de recursos humanos a Donti, no primeiro semestre de 2014 contou com 
apenas 01 (um) servidor lotado na divisão, o quadro foi alterado apenas no mês de agosto quando 
recebeu um assistente em administração. Isso refletia naquele momento, o cenário da recente 
criação da Unifesspa que realizou seu primeiro concurso somente no mês de março, com as 
primeiras nomeações em junho. 

A carência de servidores ou ainda composição da equipe de servidores recém-empossados 
levam inevitavelmente a dificuldades no cumprimento de rigor processual exigida pelos 
instrumentos legais que norteiam as contratações de TI. Além disso, a Unifesspa não possui ainda o 
Planejamento Estratégico Institucional – PDI e o Plano Diretor de TI – PDTI exigidos pela 
legislação, o que leva o embasamento das contratações de TI serem norteadas por instrumentos de 
planejamento de nível nacional como o Plano Plurianual e a Estratégia Geral de Tecnologia da 
Informação. Estes documentos, embora importantes, definem objetivos e estratégias gerais não se 
ocupando de assuntos estratégicos pontuais de uma instituição específica. 

 
1.2 Principais dificuldades para a realização dos objetivos da Unidade 

 
• Até o final do primeiro semestre, contavamos com corpo técnico administrativo 

extremamente reduzido, situação amenizada após a nomeação e lotação de novos servidores 
no CTIC, considerando as unidades de localizadas no Campus sede da Unifesspa, enquanto 
que as demais unidades, relativas aos Campi fora de sede continuam sem atendimento 
presencial da área de TI, por falta de colaborador técnico lotado nos Campi considerados; 

• Falta de transporte apropriado para o deslocamento de equipes técnicas para atendimento e 
transporte de equipamentos, cabos, ferramentas, entre outros; 
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• Capacitação técnica insuficiente no corpo de colaboradores que dificulta o desenvolvimento 
de atividades em determinadas áreas técnicas, como por exemplo desenvolvimento de 
sistemas; 

• Diversos problemas relacionados à comunicação telefônica, tais como: falta de profissionais 
especializados para realização de manutenção na rede de telefonia no quadro de servidores 
da instituição;  O contrato com a operadora de telefonia que atende a Unifesspa ainda está 
vinculado à UFPA e não atende a todos os Campi que compõem a instituição. 

• Devido, a Unifesspa não possuir ainda o Planejamento Estratégico Institucional – PDI e o 
Plano Diretor de TI – PDTI exigidos pela legislação, o embasamento das contratações de TI 
atualmente são norteados por instrumentos de planejamento de nível nacional como o Plano 
Plurianual e a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação. Estes documentos, embora 
importantes, definem objetivos e estratégias gerais não se ocupando de assuntos estratégicos 
pontuais de uma instituição específica. 

• Infraestrutura de espaço físico e de equipamentos incompatíves ainda com as necessidades 
de infraestrutura necessárias ao funcionamento dos servidos de TI nas dependências da 
Unifesspa, tais como: problemas elétricos, refrigeração, segurança física e guarda 
(almoxarifado) de equipamentos de TI. 

 

1.3 Planos e projetos concretos para o exercício subsequente 
 

• Realizar a implantação dos módulos “Compras”, para informatizar processos de aquisição 
de material, contratação de serviços, sistema de registro de preço e registro de dispensas de 
licitação no SIPAC;  

• Implantar o módulo de “Almoxarifado” do SIPAC, para gerência e controle dos saldos de 
materiais de consumo adquiridos pela Unifesspa; 

• Realizar a implantação do módulo de “Patrimônio” do SIPAC para controle dos bens e 
materiais permanentes, distribuídos pelas unidades que compõem a Unifesspa; 

• Implantação do módulo de “Biblioteca” do SIGAA, na forma de automatizar os processos 
de consulta, empréstimo, entre outras atividades das Bibliotecas da Unifesspa; 

• Realizar a implantação do módulo de “Concurso”, que providenciará inscrição de processos 
seletivos, oferencendo funcionalidades como: inscrição de candidatos, posterior classficação 
e divulgação de resultados; 

• Implantação dos módulos do sistema SIGED (Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de 
Documentos), que permitirá gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar 
informações existentes em documentos, além de permitir aos usuários acessarem os 
documentos de forma ágil e segura; 

• Elaborar planejamento de contratação para serviço de Telefonia Fixa convencional e móvel, 
para todos os Campi da Unifesspa; 
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• Realizar o credenciamento da Unifesspa junto à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) 
que permitirá entre outras coisas, o acesso ao conteúdo do Portal de Periódicos da CAPES, 
utilizando as mesmas credenciais (usuário e senha) que são utilizados nos serviços de TI da 
Unifesspa (SIGAA, Email, Rede Sem Fio, entr outros); 

• Elaborar um Plano de Capacitação para todos os servidores do CTIC, a fim de viabilizar a 
participação de servidores em eventos de capacitação, em vistas do constante processo de 
implantação do SIG-Unifesspa, assim como outros serviços de Internet, como Rede Sem Fio 
Corporativa, Solução de Email e Antispam, Telefonia, etc; 

• Expandir a atual malha de cabeamento óptico e estruturado, em especial no Campi onde há 
pouco ou nenhum cabeamento, além de fundamentar a implantação ou expansão de outros 
serviços, como a rede sem fio; 

• Realizar a expansão da Rede Sem Fio corporativa da Unifesspa, de modo a consolidar o uso 
da rede “UNIFESSPA” para discentes, docentes e técnicos-administrativos, ação esta que 
depende diretamente da expasão do cabeamento estruturado e óptico na unidades que 
compõem a Unifesspa. Além disso, haverá a implantação da rede sem fio conhecida como 
“eduroam”, rede sem fio esta que permitirá acesso à rede sem fio automático às principais 
instituições de ensino e pesquisa do Brasil, europa, ásia e pacífico; 

• Realizar o desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da 
Unifesspa, e encaminhar para avaliação e posterior aprovação do Conselho Superior 
Universitário da Unifesspa (CONSUN); 

• Em conformidade à Instrução Normativa 01/2008 do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, será desenvolvida e implantada uma política de Segurança da 
Informação, assim como a implantação de instrumentos normativos complementares, como 
backup corporativo e antivírus institucional, além de uma política de uso da Rede Unifesspa; 

• Realizar o desenvolvimento do regimento interno do CTIC, para estabelecimento de deveres 
e competências de cada uma das subunidades que compõem o CTIC, além de 
estabelecimento do Conselho Deliberativo Interno; 

• Celebrar um termo de cooperação para transferência tecnológica em conjunto com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para uso e repasse tecnológico das 
tecnologias que compõem o SIG-Unifesspa; 

• Realizar estudo de viabilidade para planejar a contratação de um outsourcing de Impressão, 
de modo assim, a terceirizar o serviço de impressão da Unifesspa; 

• Acompanhar e apoiar a DINFRA na instalação dos grupo geradores nas instalações físicas 
do CTIC; 

• Implantação de estrutura de computação científica de modo a subsidiar atividades de Ensino 
e Pesquisa da Unifesspa, onde é previsto a aquisição de softwares; 

• Lançar um programa de imersão tecnológica onde discentes poderão ser capacitados nas 
tecnologias utilizadas pelo CTIC, de modo a subsidiar no futuro a contratação de futuros 
estagiários, já capacitados nas tecnologias do SIG-Unifesspa; 
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• Elaborar um registro de preço para fornecimento de equipamentos e contratação de serviços 
de TIC, como por exemplo, o lançamento de cabeamento estruturado da unidades da 
Unifesspa; 

• Acompanhar e fiscalizar o processo de expansão dos links de Internet nos Campi da 
Unifesspa; 

• Realizar a estruturação física das unidades do CTIC no Campi fora de sede da Unifesspa, 
além de proporcionar a capacitação de colaboradores e aquisição de equipamentos; 

• Realizar o upgrade de equipamentos e estrutura elétrica e de regrigeração do datacenter 
abrigado pelo CTIC; 

• Auxiliar a Unifesspa e suas unidades no planejamento de contratações de soluções de TI; 

• Melhorar o nível de governança relacionada as contrações de TI; 

 
2. Caracterização da unidade 

 
2.1 Identificação da Unidade  

Nome completo: Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Sigla da Unidade: CTIC 
 

 
Figura 2.1: Organograma preliminar do CTIC 
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2.2 Relação Nominal e e-mail dos Dirigentes da Unidade e das Subunidades 

 
Tabela 2.1: Relação nominal e email dos dirigentes da Unidade e das Subunidades 

Nome Subunidade Email 
Hugo Pereira Kuribayashi Direção hugo@unifesspa.edu.br 

Fábio de Oliveira Torres Coordenadoria de Inovação 
Tecnológica fabio.torres@unifesspa.edu.br 

Uilisses Viana da Silva Coordenadoria de Qualidade 
em TI uilisses.viana@unifesspa.edu.br 

Thaynara Carvalho de Faria 
Coordenadoria de 

Administração e Controle 
Patrimonial 

thaynaradefaria@unifesspa.edu.br 

Giselle da Costa Batista Coordenadoria de 
atendimento ao usuário gisellebatista@unifesspa.edu.br 

Adriano dos Santos Barros Departamento de Suporte 
computacional Setorial I adrianobarros@unifesspa.edu.br 

Solange Cristina Moura Marinho Departamento de Suporte 
computacional Setorial II solange@unifesspa.edu.br 

Paulo Fernando Lima Palmeira Departamento de Suporte 
computacional Setorial III paulofernando@unifesspa.edu.br 

Vitor de Souza Castro Divisão de Sistemas de 
informação vitor@unifesspa.edu.br 

Marcela Alves de Souza Gerencia de implantação de 
Sistemas marcela.alves@unifesspa.edu.br 

Marcilio Douglas Silva Marques Gerencia de banco de dados marciliodsm@unifesspa.edu.br 

Rogério Rômulo da Silva Gerencia de desenvolvimento 
de sistemas rromulo@unifesspa.edu.br 

Regivaldo Nazareno Lopes Pereira Divisão de Redes e Serviços 
de Internet regivaldo@unifesspa.edu.br 

Idelvandro José de Miranda Fonseca Gerencia de administração de 
Redes idelvandro@unifesspa.edu.br 

Luiz Carlos da Silva Carvalho Divisão de Orientação 
Normativa lcarvalho@unifesspa.edu.br 

Mirian Helez de Oliveira Negrão Farias Gerencia de legislação em TI mirian.farias@unifesspa.edu.br 

Marcelo Santana Camacho Divisão de Computação 
Científica marcelo@unifesspa.edu.br 
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3. Administração Geral 

 
3.1 Organização e Funcionamento  

Entende-se que cada vez mais a área de TI percebe a importância da tecnologia para o sucesso 
organizacional. Na atualidade, os sistemas de informação afetam diretamente a operação das 
organizações (sejam elas públicas ou privadas). O desenvolvimento de sistemas de informação com 
qualidade, dentro de prazos, custos e que satisfaça os usuários exigem dos desenvolvedores e 
fornecedores a melhoria constante dos processos de tecnologia da informação. 

Além disso, temos também a necessidade de alinhar as soluções de TI ao planejamento 
estratégico, entendendo isto como fator crítico de sucesso para uma boa gestão da informação. Para 
isto, o processo que deve ser aplicado para o direcionamento estratégico da organização precisa 
considerar indicadores, estratégia e produtividade, em conjunto com os objetivos da organização 
classificados em geral, segundo as perspectivas financeiras, de clientes, dos processos internos, 
além de aprendizagem e crescimento. Em adição ao exposto, observa-se que a área de TI está para 
atender aos requisitos de negócios das organizações (ensino, pesquisa e extensão, no caso da 
Unifesspa), porém uma gestão pouco eficaz de seus recursos pode compromete toda a organização. 

Assim, para administrar essa complexidade multidisciplinar foram criados vários padrões de 
gestão de TI, desenvolvidos por organizações internacionais que fomentam a governança de TI. A 
partir do modelo de governança corporativa, desenvolveu-se um conjunto de padrões que ajudam as 
organizações de TI a desenhar modelos de gestão. Os principais modelos de gestão adotados por TI 
são: CobiT, ITIL, CMMI e o PMBOK para controle de projetos. 

Porém cada uma dessas metodologias de gestão além de possuírem certa complexidade, 
exigem capacitação dos colaboradores da organização, bem como tempo para serem incorporadas 
ao modo de funcionamento da Instituição. Ao se considerar o CTIC, até meados de 2014, este 
centro possuía em seu quadro apenas 05 colaboradores, em adição que o próprio CTIC foi criado 
juntamente com a Unifesspa, tendo pouco tempo de funcionamento. Sendo assim seria inviável a 
utilização desde o começo de tais metodologias, e sua totalidade. 

Entretanto ao se comentar o modelo de gestão atual do CTIC, ele está centrado nas chamadas 
boas práticas de gestão de TI, e que apesar de não seguir uma metodologia de governança 
específica, adota elementos gerais, focados no atendimento do usuário final, e em sua totalidade 
centrados em quatro elementos principais: Pessoas, Processos, Projetos e Métricas. 

Como elemento principal, temos uma base conhecimento público sobre como os sistemas de 
gestão e de apoio administrativo funcionam, base esta conhecida como Wiki Unifesspa 
(wiki.unifesspa.edu.br). Este repositório é alimentado por editores do CTIC e pode ser consultado 
de modo informativo ou em caso de dúvidas sobre o funcionamento dos serviços de TI da 
Unifesspa.  

Sempre que um usuário estiver com dúvidas ou problemas em um determinado serviço, este 
usuário (discente, docente ou técnico-administrativo) poderá acionar a Coordenadoria de 
Atendimento ao Usuário (CAU) do CTIC e expor o problema. Caso este problema já esteja 
contemplado na Wiki, o usuário é encaminhado ao artigo em específico que lhe ajudará com o 
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problema, além de ser assistido pela CAU. Porém, sem o problema não for contemplado na Wiki, o 
usuário é encaminhado para uma equipe de colaboradores especialistas no problema, e que após 
resolverem o problema, registram esse conhecimento novo, na base de conhecimento interno de 
resoluções, e encaminham ao editor da Wiki, para uma possível atualização ou complementação do 
conhecimento armazenado no repositório público. 

A Figura 3.1 (abaixo) descreve o modelo de gestão simplificado do CTIC, para a governança 
de TI, em grande parte centrado nos processos do usuário final. 

 
Figura 3.1: Fluxo de gestão simplificado no Atendimento do CTIC Unifesspa 

 
3.2 Recursos Humanos:  

 Até meados de 2014, o CTIC contava com um quadro de pessoal muito aquém do 
necessário para o bom desenvolvimento de suas atribuições. Tal situação foi amenizada com a 
lotação de 12 novos servidores no CTIC (Entre eles 08 técnicos em informática, 03 assistentes 
administrativos e 01 Técnico em assuntos educacionais) e, além disso, a redistribuição de 01 
analista de sistemas. De tal forma, o CTIC conta hoje com 19 servidores para atender as três 
unidades acadêmicas de Marabá, entretanto os campi fora de sede continuam sem colaborador 
técnico lotado nos mesmos. 

 
3.2.1 Treinamentos e cursos de capacitação 

Com a finalidade de aperfeiçoar o desenvolvimento profissional da equipe para um melhor 
desempenho de suas atribuições e ainda com o intuito de preparar os novos servidores para 
execução imediata das diversas tarefas relativas ao cargo, houve a participação dos mesmos nos 
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treinamentos e cursos de capacitação listados a seguir: 
3.2.1.1 Participação do servidor Regivaldo Nazareno Lopes Pereira no 20º Seminário de 

Capacitação e Inovação (SCI) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), realizado de 20 a 
24/10 de 2014 com carga horária total de 40h. 

3.2.1.2 Participação do servidor Idelvandro José de Miranda Fonseca no Curso Introdução à 
Voz sobre IP e Asterisk, no período de 01 a 05/12/2014, com Carga horária total de 40hs. 

3.2.1.3 Participação do servidor Luiz Carlos da Silva Carvalho na Oficina de Atualização da 
IN 4/2014 com Carga Horária de 4 horas - Período: 31/10/2014 promovido pelo Departamento de 
Serviços de Redes - DSR do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

3.2.1.4 Participação do servidor Luiz Carlos da Silva Carvalho em Curso de Gerenciamento 
de Serviços de TI, com carga horária de 24 Horas, realizado no período de 26 a 28 de maio de 2014, 
pela Escola Superior de Redes. 

3.2.1.5 Participação do servidor Luiz Carlos da Silva Carvalho no Curso de ITIL v3 
Fundamentos, com Carga Horaria: 16 Horas, no período de 29 a 30 de maio de 2014, promovido 
pela Escola Superior de Redes. 

3.2.1.6 Participação da servidora Thaynara Carvalho de Faria no curso de atendimento ao 
cidadão, com carga horária de 20 horas, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública. 

3.2.1.7 Participação da servidora Giselle da Costa Batista no curso de Informática avançada 
com Carga Horária de 60 horas, promovido pelo SENAI. 

3.2.1.8 Participação da servidora Giselle da Costa Batista no curso de Atendimento ao 
cliente com carga horária de 15 horas, promovido pelo SEBRAE. 

3.2.1.9 Participação da servidora Solange Cristina Moura Marinho, no curso de Capacitação 
em Administração de Videoconferência com duração de 40h, promovido pela Escola Superior de 
Redes RNP. 

 Ressaltamos que, apesar da participação de alguns dos nossos servidores nos cursos listados, 
em 2015 se fará necessária a capacitação de todo o corpo técnico tendo em vista a melhor execução 
de atividades específicas que o trabalho no CTIC exige. 

 
3.3 Corpo Técnico-Administrativo  

O corpo técnico do CTIC é formado atualmente por 19 servidores, conforme a distribuição 
apresentada no gráfico abaixo. Observa-se a predominância de Técnicos de Tecnologia da 
Informação, totalizando 11 de nossos servidores, posteriormente temos 04 (quatro) Assistentes em 
Administração, seguido de 03 (três) Analistas de Tecnologia da Informação e por fim, 01 (um) 
técnico em Assuntos Educacionais. 

Para 2015, temos a perspectiva de entrada de pelo menos 06 (seis) novos Analistas 
Tecnologia da Informação e 05 (cinco) Técnicos de Tecnologia da Informação, a partir do Concurso 
Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação, Editais nº 51/2014 – UNIFESSPA, de 
21 de julho de 2014. Desta forma, um técnico em informática será alocado em cada um dos campi 
fora de sede e poderemos, assim, melhor atender as demandas destas unidades. 
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Figura 3.2: Distribuição dos Cargos Técnicos no CTIC 

 

Em relação à escolaridade do Corpo Técnico lotado no CTIC, percebe-se um aspecto bastante 
benéfico à instituição. Pois, como observado no gráfico abaixo, dos 15 técnicos ocupantes de cargos 
da classe D, cuja exigência mínima é o ensino médio, nenhum deles possui apenas esta qualificação, 
03 (três) estão cursando a graduação e 12 (doze) já são graduados. Destes graduados, 03 (três) já 
cursaram Especialização. Já dentre os 04 técnicos ocupantes de cargos da classe E, cuja exigência 
mínima é a graduação, 02 (dois) são especialistas e 02 (dois) são mestres. 

 

 
Figura 3.3: Qualificação do Corpo Técnico do CTIC
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Tabela 3.1 – Técnico-administrativos por subunidade 

Nome Subunidade Titulação Regime de trabalho Situação Cargo Classe 

Adriano dos Santos Barros 

Departamento de 
Suporte 

Computacional 
Setorial I 

Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Fabio de Oliveira Torres 
Coordenadoria de 

Inovação 
Tecnológica 

Especialista 40 h/semana Ativo Analista de Tecnologia da 
Informação E 

Fernando Alves Miranda 

Gerencia de 
Serviços de Internet 

e Segurança da 
Informação 

Graduada 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Giselle da Costa Batista 
Coordenadoria de 
Atendimento ao 

Usuário 
Graduada 40 h/semana Ativo Assistente em 

Administração D 

Hugo Pereira Kuribayashi Direção Mestre 40 h/semana Ativo Analista de Tecnologia da 
Informação E 

Idelvandro Jose de Miranda Fonseca 
Gerencia de 

Administração de 
Redes 

Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Luiz Carlos da Silva Carvalho 
Divisão de 
Orientação 

Normativa em TI 
Mestre 40 h/semana Ativo Técnico em Assuntos 

Educacionais E 

Marcela Alves de Souza 
Gerencia de 

Implantação de 
Sistemas 

Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Marcelo Santana Camacho 
Divisão de 

Computação 
Científica 

Especialista 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 
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Marcilio Douglas Silva Marques Gerencia de Banco 
de Dados Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 

Informação D 

Mirian Helez de Oliveira Negrao 
Farias 

Gerencia de 
Legislação em TI Graduanda 40 h/semana Ativo Assistente em 

Administração D 

Paline Alves Saraiva Gerencia  de 
Normatização em TI Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 

Informação D 

Paulo Fernando Lima Palmeira 

Departamento de 
Suporte 

Computacional 
Setorial III 

Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Regivaldo Nazareno Lopes Pereira Divisão de Redes e 
Serviços de Internet Especialista 40 h/semana Ativo Analista de Tecnologia da 

Informação E 

Rogério Rômulo da Silva 
Gerencia de 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Graduado 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Solange Cristina Moura Marinho 

Departamento de 
Suporte 

Computacional 
Setorial II 

Graduando 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 
Informação D 

Thaynara Carvalho de Faria 
Coordenadoria de 
Administração e 

Controle Patrimonial 
Especialista 40 h/semana Ativo Assistente em 

Administração D 

Uilisses Viana da Silva Coordenadoria de 
Qualidade em TI Graduando 40 h/semana Ativo Técnico de Tecnologia da 

Informação D 

Vitor de Souza Castro Divisão de Sistemas 
de Informação Especialista 40 h/semana Ativo Assistente em 

Administração D 
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Tabela 3.2 - Bolsistas 

Tipo de bolsa Curso Nome 
Bolsa estágio Sistemas de Informação Ariel Viana Silva 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Arthur William Lourenço 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Aryane Pinheiro Vilhena 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Christopher Paixão Neto 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Giodarno Bruno Borges 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Jefferson Rodrigues de Souza Santos 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Lucas Guimarães Leite 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Luiz Eduardo Montenegro 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Priscilla de Souza Silva 

Bolsa estágio Matemática Raiza do Nascimento Gordo 

Bolsa estágio Geografia Ruberneia da Silva de Oliveira 

Bolsa estágio Sistemas de Informação Vanessa Castro Rezende 
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4. Avaliação de Resultados a partir do Planejamento da Unidade 
 

Com relação à avaliação dos resultados obtidos no exercício de 2014, a partir do 
planejamento realizado, estima-se que mais de 80% das metas tenham sido cumpridas, conforme o 
planejamento realizado e repassado pela Administração Superior da Unifesspa. Conforme descrito 
na Tabela 4.1 (abaixo), onde são apresentadas as atividades propostas para realização, sua situação 
em termos de execução, e caso aplicável, o mês de conclusão da referida tarefa. 
 

Tabela 4.1: Atividades do CTIC no planejamento Top 100 da Unifesspa 

Atividade Situação Mês de Realização 
Celebração de termo de Cooperação Técnica entre UFRN e Unifesspa 
sobre utilização do SIG Termo não celebrado Não se aplica. 

Contrato de Serviço de manutenção de fibra e ponto lógico Contrato Assinado Novembro 

Implantação do Atena Unifesspa Sistema Implantado Março 

Implantação da Rede Sem Fio Unifesspa Rede Sem Fio 
Implantada Setembro 

Implantação de Sistema de requisição de Serviços Gerais Sistema Implantado Abril 

Implantação do Lattes Institucional Não iniciado Não se aplica 

Implantação do Portal da Unifesspa Realizado pela 
ASCOM Não se aplica 

Implantação do Serviço de E-mail Email Implantado Junho 

Implantação do Serviço de Protocolo nos Campi Unifesspa Realizado pelo 
Arquivo Central Não se aplica 

Implantação do SIGAA SIGAA Implantado Junho 

Implantação do SIPAC SIPAC Implantado Janeiro 

Implantação do SISPLAD SISPLAD Implantado Fevereiro 

Implantação do SISPROL SISPROL Implantado Novembro 

Implantação do SIGRH SIGRH Implantado Março 

Implantação do Sistema de Avaliação Avaliação Implantada Julho 

Implantação do Sistema de Central de Estágio (Bolsas) Módulo de Bolsas 
Implantado Junho 

Implantação do Sistema de Gerência de Bolsas de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Realizado pela 
PROPIT Não se aplica 

Implantação do Sistema de Gerência de Portarias - módulo 
SIPAC/SIGRH 

Módulo do SIGRH 
Implantado Junho 

Implantação do Sistema de Projetos Pedagógicos de Cursos Módulo Implantado Junho 
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Implementação da estrutura de TIC da Cidade Universitária Em andamento Não se aplica 

Lançamento de fibra no Campus 01 Em andamento Não se aplica 

Lançamento de fibra no Campus 02 Fibra Óptica Lançada Abril 

Levantamento de Serviço de VoiP Projeto Elaborado Novembro 

Ligação da Internet da Cidade Universitária Cabeamento Instalado Junho 

Definição do Sistema de Gerência de Bibliotecas Sistema Definido Outubro 

Contratação de Link de Internet nos Campi fora da sede (Xinguara, 
Santana, São Félix e Rondon) Em andamento Não se aplica 

Estruturação dos CTIC's satélites (Xinguara, Santana, São Félix e 
Rondon) Em Andamento Não se aplica 

 
 
5. Gestão da Tecnologia da Informação (DN/134/2013) 

 
A seguir são apresentadas informações sobre sistemas computacionais diretamente 

relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, 
bem como suas respectivas funções dentro da Unifesspa: 

• Atualização e implantação do sistema de habilitação dos calouros da Unifesspa - COC. Essa 
ferramenta auxiliou o CRCA no processo de habilitação, confirmação para repescagem e 
processamento da repescagem. 

• Implantação do módulo de protocolo contemplado no SIPAC (Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e Contratos) para a gestão de processos e documentos que 
tramitam na Universidade. 

• Implantação do módulo de integração com o SIAPE contido no SIGRH (Sistema Integrado 
de Gestão de Recursos Humanos). Esse módulo possibilita a importação mensal do arquivo 
de servidores da Unifesspa para o SIGRH. Como benefício dessa implantação, os servidores 
puderam realizar a criação de usuário para acesso aos sistemas institucionais da Unifesspa. 

• Implantação da ferramenta de gestão de chamados (Ocomon). Essa ferramenta contempla os 
processos de abertura, acompanhamento e conclusão dos chamados realizados pelo CTIC. A 
funcionalidade de autenticação dos usuários no sistema já está integrado ao login do SIG, 
passo esse fundamental para dar unicidade no acesso dos usuários as aplicações que o CTIC 
disponibiliza. 

• Plataforma Atena (Sistema de gerenciador de concursos para docentes da Unifesspa), 
ferramenta de gestão utilizada pela UFPA que foi customizada para equipe da DSI para a 
gestão das vagas para docentes, cadastro dos planos de concursos, avaliação pelos membros 
da câmara de ensino e posterior criação de editais da Unifesspa. 
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• SISPLAD (Sistema de Planejamento das Atividades Docentes) para gestão e planejamento 
dos planos acadêmicos a qual está sendo realizado pela PROEG (Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação). 

• Implantação do módulo de graduação do SIGAA. Esse módulo possui toda a gestão da 
graduação, isso inclui: oferta de turma, matrículas, trancamentos de alunos e lançamento de 
conceito. A gestão do módulo de graduação do SIGAA é realizada pelo CRCA. 

• Implantação do módulo de pós-graduação stricto-sensu do SIGAA que atualmente está 
sendo gerenciado pela PROPIT (Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica). Esse 
módulo possui funções semelhantes ao módulo de graduação do SIGAA. 

• O módulo de comunicação, que está associado ao SIGAdmin (Sistema de Administração e 
Comunicação) foi disponibilizado para a Assessoria de Comunicação da Unifesspa para 
facilitar o envio de informativos à docentes, discentes e técnicos administrativos. 

• Implantação do SISPROL (Sistema de Projetos On-line). Objetiva a realização das 
submissões de propostas de projetos de ensino, pesquisa e extensão de forma eletrônica. 

• Implantação do módulo de bolsas, contido no SIPAC, a fim de auxiliar na gestão dos 
bolsistas da Unifesspa, principalmente as bolsas administrativas. Cabe à SEPLAN a gestão 
do módulo e às Unidades acadêmicas o envio das frequências mensais dos bolsistas para 
pagamento. 

• Implantação do módulo de férias do SIGRH a fim de que passe a ser a ferramenta de 
inclusão e homologação de férias pelos servidores da Unifesspa. A gestão dos sistemas está 
sendo realizada para PROGEP.  

• Implantação do módulo de plano de saúde do SIGRH, cujo objetivo é possibilitar aos 
servidores o envio da solicitação de ressarcimento do plano de saúde e pela PROGEP a 
gestão mensal dessas solicitações. Tal módulo, todavia, ainda não está em uso; 

• A ferramenta Redmine, sistema para gestão de projetos foi implantado inicialmente para 
atendimento das demandas internas da própria DSI, e no decorrer do ano foi expandido para 
a utilização da administração superior para realizar a gestão dos principais projetos 
estratégicos da fase de implantação da Unifesspa. 

• Implantação do módulo Colegiado, contido no SIGRH, para a realização da gestão dos 
conselhos superiores, bem como os registros e disponibilização das resoluções desses 
conselhos. A SEGE (Secretaria Geral da Unifesspa)realiza a gestão desse módulo. 

• Implantação do módulo de avaliação do SIGAA, em atendimento do processo de avaliação 
dos cursos de graduação. A PROEG é responsável pelo registro dos questionários e 
disponibilização para os docentes e discentes.   

• Implantação do módulo de concurso e banco de vagas, contidos no SIGRH. Esses módulos 
possibilitam que a Unifesspa possa disponibilizar os concursos para os candidatos realizem 
as inscrições e acompanhamento. 

• Como forma de fornecer todas as documentações e tutorias para os usuários dos sistemas e 
serviços da Unifesspa, foi implantado o WIKI da Unifesspa, portal web para 
disponibilização de conteúdo publico para os usuários dos sistemas da Unifesspa. 
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5.1 Necessidade de aquisição de novos sistemas informatizados ou funcionalidades 
 

Durante o ano de 2014, diversas unidades formalizaram demandas referentes à necessidade de 
aquisição de determinados softwares para auxiliar em atividades de ensino e pesquisa, atualmente 
os respectivos processos encontram-se tramitando em fase de planejamento de compra, dentre os 
quais listamos abaixo:  

 
Tabela 5.1: Relação de softwares para aquisição no exercício de 2015 

Software Fabricante Finalidade Unidade Solicitante 

Solidworks Solidworks 
Corporation Modelagem 3D de Sólidos CAD IGE 

MatLab Mathworks Software de Modelagem Matemática IGE, ICE e IEDAR 

SPSS IBM Software de Análise Estatística IEDAR 

Eberick/Hydros/Lumine AltoQi Software de modelagem Hidráulica, 
Elétrica e Estrutural IGE, DINFRA 

Strap SAE Software de Engenharia para Análise 
Estrutural IGE 

ArcGIS ESRI Software de Mapeamento Geográfico IGE 

Envi Exelis Software de Análise de Imagens IEDAR 

 
5.2 Quadros da portaria 90/2014 

Tabela 4.3 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do 
Contrato Objeto Vigência 

Fornecedores 
Custo 

Valores 
Desembolsados 

2014 CNPJ Denominação 

0012/ 
2014 

Contratação de empresa 
especializada para 

execução de projetos de 
instalação e reestruturação 
de rede de fibra óptica e 
telefônica nos campi da 

Unifesspa, com 
fornecimento de material. 

 

04/11/2014 
a 

04/11/2015 

07.805.441/0001-
00 

BARROS & 
LESSA 
LTDA 

- 
EPP 

R$ 
260.332,00 R$ 52.742,00 

0013/ 
2014 

Aquisição de Solução de 
Armazenamento de dados, 
incluindo o fornecimento 

de 
Equipamentos/Materiais, a 
Instalação e Garantia ON 

SITE de 60 meses 

23/12/2014        
a 

23/03/2015 

01.181.242/0001-
91 

Compwire 
Informática 

S/A 

R$ 
575.593,00 0 

Total R$ 
835.925,00 R$ 52.742,00 
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6 Análise Crítica 
 

6.1 Principais resultados  

• Implantação de diversos módulos do SIG e de sistemas para suprir necessidades 
específicas; 

• Melhora da infraestrutura da rede de dados e considerável redução de problemas de 
conexão com a Internet; 

• Solução de 76,3% dos chamados de suporte dentro do SLA (Acordo de Nível de 
Serviço) proposto. 

 

6.2 Meta Financeira 

  O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC recebeu orçamento de 
R$178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) vinculados ao Plano Interno – PI A0104G0100N, 
destinados a atuação institucional, no que concerne a manutenção dos serviços de TI. O orçamento 
do CTIC está vinculado ao PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional do Planejamento 
Orçamentário 2014 –  PGO 2014, e previa apenas gastos com despesas correntes.  

 As despesas realizadas pelo CTIC, previstas no PGO 2014 incluem gastos com Serviços de 
processamento de dados, Manutenção de Software, Comunicação de dados, Serviços Técnicos de 
Profissionais e Suporte de Infraestrutura de TI. A tabela abaixo mostra o detalhamento dos valores 
destinados aos gastos supracitados: 

Tabela 6.1 – Resumo de despesas realizadas com serviços de TI pelo CTIC 

Natureza de Despesa Detalhada Empenho Emitidos Valores Liquidados Restos a Pagar 

33.90.39-57 Serviços de processamento de dados R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 - 

33.90.39-08 Manutenção de Software R$ 7.600,00 - R$ 7600,00 

33.90.36-06 Serviços Técnicos de Profissionais R$ 14.900,00 R$ 14.900,00 - 

33.90.39-05 Serviços Técnicos de Profissionais R$ 45.200,00 R$ 38.420,00 R$ 6.780,00 

33.90.39-97 Comunicação de dados R$ 157.960,00 - R$ 157.960,00 

33.90.39-27 Suporte de Infraestrutura de TI R$ 57.172,00 R$ 14.322,00 R$ 42.850,00 

Total R$ 290.332,00 R$ 75.142,00 R$ 215.190,00 
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Orçamento 2014 R$ 178.000,00   

Valor Complementado pela Administração Superior R$ 112.332,00   

 Observando a Tabela 6.1 pode se notar que as despesas realizadas no ano de 2014 pelo CTIC 
excederam ao orçamento previsto, entretanto, o valor excedente foi complementado pela 
Administração Superior através de recursos oriundos da Pró-Reitora de Administração e 
Infraestrutura – PROADI. 

 O CTIC, além da execução do orçamento destinado ao seu funcionamento e cumprimento de 
suas atividades fins, concentra ações de planejamento voltado às soluções de Tecnologia da 
Informação.  Assim, a Tabela 6.2 mostra as despesas realizadas com aquisição de equipamentos, 
softwares e materiais de consumo de TI no âmbito de toda a Unifesspa: 

Tabela 6.2 - Despesas realizadas com aquisição de softwares, equipamentos e materiais de consumo de TI 

Natureza de Despesa Detalhada Empenho Emitidos Valores Liquidados Restos a Pagar 

44.90.52-35 Equipamentos De 
Processamento de Dados 

R$ 4.276.199,33 
 

R$ 884.539,53 
 

R$ 3.391.659,80 
 

44.90.39-93 Aquisição De Software 
R$ 1.193.104,5 

 
R$ 192.988,00 

 
R$ 1.000.116,50 

 

33.90.30-17 Material de 
Processamento de Dados 

R$ 145.196,86 
 

R$ 126.716,86 
 

R$ 18480,00 
 

TOTAL R$ 5.614.500,69 R$ 1.204.244,39 R$ 4.410.256,30 

 As contrações de soluções de TI de bens permanentes na Unifesspa referentes ao ano de 2014 
ocorreram em sua maioria no final do exercício financeiro, especificamente nos meses de novembro 
e dezembro. Além disso, os prazos estipulados aos fornecedores em geral variam de 30 a 60 dias. 
Isso levou inevitavelmente um baixo percentual de liquidação das despesas no ano de exercício, 
resultando em 78% do montante empenhado como restos a pagar no exercício de 2015.  
 

6.3 Principais Problemas 

• Um dos principais problemas enfrentados pela equipe de Desenvolvimento de 
Sistemas foi quanto ao apoio da UFRN no processo de capacitação para 
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entendimento dos sistemas envolvidos no SIG, haja vista que o contrato ainda não foi 
firmado. 

 

6.4 Contratações e Parcerias 

• Foi realizada a parceria com o CTIC - UFPA para a capacitação para o processo de 
implantação dos SIGs, principalmente o SIGAA. O CTIC-UFPA forneceu acesso ao 
código fonte do SIGAA da versão utilizada pela UFPA. A parceria firmada com a 
UFPA foi encerrada em junho de 2014. 

• A Tabela 6.3 relaciona as contratações voltadas à soluções de Tecnologia da 
Informação planejadas e realizadas pelo CTIC no âmbito de toda a Unifesspa, 
durante o ano de 2014.  

 
Tabela 6.3 – Contratações realizadas pelo CTIC em 2014 

PROCESSO OBJETO OBJETIVO Capital 

23479.003181/2014-19 
AQUISIÇÃO DE 

MICROCOMPUTADORES E 
NOTEBOOKS 

Atender demandas 
administrativas e laboratórios 

de ensino e pesquisa. 
R$ 771.200,00 

23479.003198/2014-76 
AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES DE ALTO 
DESEMPENHO 

Disponibilizar equipamentos as 
subunidades que realizam 

atividades de desenvolvimento 
de sistemas, design gráfico e 

projetos de engenharia 

R$ 347.999,80 

23479.003182/2014-63 

AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSORAS PARA 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS E 

ACADÊMICOS 

Disponibilizar equipamentos as 
unidades e subunidades para a 

realização de atividades 
administrativas 

R$ 69.600,00 

23479.003188/2014-31 AQUISIÇÃO DE 60 
PROJETORES MULTIMÍDIA. Fortalecer o ensino e graduação R$ 86.998,80 

23479.003175/2014-61 

AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARES PARA 

ATENDIMENTO DOS 
LABORATÓRIOS E 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

Fortalecer o ensino e graduação 
e unidades administrativas R$ 689.126,50 

23479.003183/2014-16 AQUISIÇÃO DE 
TELEVISORES 

Monitorar a disponibilidade da 
rede de dados e demais 
serviços de TI. Atender 

projetos de extensão 

R$ 27.175,00 

23479.003195/2014-32 AQUISIÇÃO DE SERVIDOR 
DE REDE 

Implantação de Laboratório de 
pesquisa R$ 194.500,00 

23479.003120/2014-51 AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE 
REDE SWITCHES E GBICS 

Ampliação da rede de dados 
institucional R$ 270.200,00 
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23479.003240/2014-59 
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 
DE FILTRO DE CONTEÚDO 

(ANTISPAM) 

Melhorar a segurança da 
Informação R$ 265.000,00 

23479.003242/2014-48 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 
DE ANTI VÍRUS 

Melhorar a segurança da 
Informação R$ 45.990,00 

23479.003196/2014-87 AQUISIÇÃO DE LOUSAS 
DIGITAIS 

Fortalecimento do ensino 
graduação e pós-graduação R$ 440.000,00 

23479.003265/2014-52 
AQUISIÇÃO DE 

APARELHOS TELEFÔNICOS 
VOIP 

Melhoria da Comunicação 
institucional R$ 46.640,00 

23479.003237/2014-35 

AQUISIÇÃO DE CONSOLE 
DE EQUIPAMENTO DE 
PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

Ampliação da rede de dados 
institucional R$ 24.050,00 

23479.003238/2014-80 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 
DE FERRAMENTAS 

Fornecer ferramentas para 
manutenção R$ 3.031,11 

23479.003308/2014-08 
COMPRA DE VEÍCULO 
TIPO CAMINHONETE, 

CABINE DUPLA, 4 PORTAS. 

Fornecer meio de transporte 
para deslocamento entre as 

unidades e campi da Unifesspa. 
R$ 109.700,00 

23479.003190/2014-18 
AQUISIÇÃO DE 

APARELHOS TELEFONICOS 
ANALOGICOS 

Melhoria da Comunicação 
institucional R$ 4.350,00 

23479.2129/2014-45 

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO 
DE ARMAZENAMENTO DE 
DADOS: ESTRUTURAÇÃO 

DO LABORATÓRIO DE 
ESTUDOS EM 

DESENVOLVIMETO 
AGRÁRIO E REGIONAL 

Implantação de Laboratório de 
pesquisa R$ 575.593,00 

23479.539/2014-51 AQUISIÇÃO DE 
CERTIFICADOS DIGITAIS 

Melhorar a segurança da 
Informação R$ 2.673,00 

23479.539/2014-51 CERTIFICADO DIGITAL TSL Melhorar a segurança da 
Informação R$ 325,00 

23479.1061/2014-87 
AQUISIÇÃO DE 

CONVERSOR DE 
INTERFACE GIGABIT 

Ampliação da rede de dados 
institucional R$ 27.400,00 

23479.711/2014-77 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE REDE TELEFÔNICA. 

Ampliação e manutenção da 
rede lógica e de dados 

institucional 
R$ 260.332,00 

23479.001852/2014-15 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A MIGRAÇÃO DO 
BANCO DE DADOS DS 
SISTEMA PERGAMUM 

Garantir o funcionamento do 
Sistemas de Bibliotecas R$ 7.600,00 
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23479.003116/2014-93 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM SERVIÇO DE 
SEPARAÇÃO DE BANCO 
DE DADOS DO SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO DE 
MATERIAIS - SIMA 

Garantir a continuidade dos 
serviços de gerenciamento de 

almoxarifado e patrimônio 
R$ 7.500,00 

23479.000081/2014-31 
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO 

DE SEGURANÇA  – 
FIREWALL 

Melhorar a segurança da 
Informação R$ 185.000,00 

23479.000194/2014-36 
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO 
DE CONECTIVIDADE SEM 

FIO 

Implantação de sem fio 
institucional 

R$ 124.450,00 

R$ 4.990,00 

23479.002180/2014-57 
AQUISIÇÃO DE 

MICROCOMPUTADORES E 
NOTEBOOKS 

Atender demandas 
administrativas e laboratórios 

de ensino e pesquisa. 
R$ 627.988,00 

23479.001061/2014-87 PROJETORES Fortalecer o ensino e graduação R$ 90.720,00 

23479.000002/2014-91 AQUISIÇÃO DE 
MICROCOMPUTADORES 

Atender demandas 
administrativas e laboratórios 

de ensino e pesquisa. 
R$ 221.470,00 

23479.000069/14-26 ESTABILIZADOR Reduzir o risco de danos aos 
equipamentos de TI R$ 14.499,00 

23479.02263/2014-46 AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSUMO 

Garantir a continuidades dos 
serviços e funcionamento da 

Unifesspa. 
R$ 94.780,00 

23479.02528/2014-14 
AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS 

Disponibilizar equipamentos as 
unidades e subunidades para a 

realização de atividades 
administrativas 

R$ 31.610,00 

23479.00961/2014-15 AQUISIÇÃO DE KITS 
MULTIMEDIA 

Melhoria da Comunicação 
institucional R$ 7.885,00 

23479.001592/2014-70 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS Reduzir o risco de danos aos 
equipamentos de TI R$ 24.453,00 

23073.003676/2014-19 AQUISIÇÃO DE 105M DE 
DIVISORIAS 

Redimensionamento dos 
espaços físicos para 

acolhimento de servidores 
recém contratados, 

R$ 9.555,00 

23479.001400/2014-25 

CONTRATAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA ESPECIALIZADA 

EM ELABORAÇÃO DE 
PROJETO ELÉTRICO 

Instalação de No-break e 
Grupo Gerador. R$ 14.900,00 

TOTAL  R$ 5.729.284,21 
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7 Conclusão 
Para a Unifesspa como um todo, o ano de 2014 trouxe o desafio da consolidação e expansão 

da instituição. O CTIC, como órgão suplementar, trabalhou em conjunto, objetivando melhor prover 
suporte tecnológico à comunidade universitária no desenvolvimento de suas atividades 
administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. 

 Neste primeiro ano de atividades, muitos foram os desafios enfrentados e cumpridos pela 
equipe, como exemplos pode-se citar: a estabilização e melhoria do serviço de Internet, implantação 
de pontos de acesso sem fio corporativo entre outros serviços de rede; a implantação do Sistema 
Integrado de Gestão (SIG-Unifesspa); Apoio técnico e normativo à aquisição de diversos 
equipamentos em informática. 

Contudo, apesar de todos os esforços, a realidade atual ainda está longe da ideal e muito 
ainda há de ser feito para se alcançar um patamar de excelência. Para 2015 uma das metas é a 
expansão de cabeamento estruturado lógico e telefônico, inclusive dos campi fora de sede. Meta 
audaciosa que, para ser alcançada, exige uma série de trabalhos técnicos e administrativos. 

O CTIC, a exemplo do executado em 2014, pretende em 2015, trabalhar com afinco e 
dedicação a fim de implantar os recursos disponíveis em Tecnologia da Informação que se façam 
necessários à esta Instituição. 

  

 


