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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.  

No exercício de 2019 o CTIC atuou no provimento de serviços e 

desenvolvimento de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para 

a comunidade acadêmica da Unifesspa. O ano de 2019 é o ano de encerramento da 

vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2016-

2019. 

Dentre as principais realizações do exercício do ano de 2019, destacam-se: 

• Implantação do Processo Digital na Unifesspa; 

• Implantação de Estrutura Computacional nas Unidades fora de Sede; 

• Implantação da Solução de Armazenamento de Arquivos (File Server) 

• Implantação do Sistema de Videomonitoramento da Unifesspa; 

• Implantação do Sistema de Gestão de Editais da Unifesspa; 

• Publicação do Catálogo de Serviços de TIC. 

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. 
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
 

Quadro 01 – 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: Vitor de Souza Castro 

Portaria de nomeação e Período de Gestão: 1611/2017 GR/Unifesspa - 23/10/17 até o presente 

 

1.3 ORGANOGRAMA 
 

A Figura 1 apresenta o organograma do CTIC, sendo formado por três Divisões 

(Sistemas de Informação, Redes e Serviços de Internet e Contratações de Tecnologia 

da Informação), três Coordenações (Governança em TIC, Atendimento ao Usuário e 

Administração e Controle Patrimonial) e uma Secretaria Administrativa. 
Figura 1. Organograma do CTIC

 
Fonte: CTIC (2019)  
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2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

A definição de Gestão da Tecnologia da Informação (TI), derivada da definição 

de Gerenciamento de Tecnologia, é a seguinte: O Gerenciamento de Tecnologia da 

Informação  preocupa-se em explorar e entender a Tecnologia da Informação como 

um recurso corporativo que determina as capacidades estratégicas e operacionais da 

empresa na concepção e desenvolvimento de produtos e serviços para produtividade 

corporativa, lucratividade e competitividade. O gerenciamento de TI é um assunto 

diferente dos sistemas de informações de gerenciamento. 

 Os sistemas de informações gerenciais referem-se a métodos de 

gerenciamento de informações vinculados à automação ou suporte de tomada de 

decisão humana. A gerência de TI, conforme declarado na definição acima, refere-se 

às atividades de gerenciamento relacionadas a TI nas organizações.  

O conceito de Gestão de Tecnologia da Informação inclui considerar a criação 

de valor que é criada através da tecnologia. É fortemente dependente do alinhamento 

de tecnologia e estratégias de negócios. Embora a criação de valor para uma 

organização seja uma rede de relacionamentos entre ambientes internos e externos, 

a tecnologia desempenha um papel importante na melhoria da cadeia de valor geral 

de uma organização. No entanto, esse aumento exige que o gerenciamento de 

tecnologia e negócios funcione como uma equipe criativa, sinérgica e colaborativa, 

em vez de um período de controle puramente mecanicista. 

Em 2019, o nível de maturidade na gestão de TIC foi elevado, principalmente 

pelas ações e pautas do Comitê de Governança Digital (CGD) e uniformização de 

procedimentos, com destaque na Contratação de Bens e Serviços de TIC.  

 
2.1 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 
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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 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 
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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; 

• 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. 
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2.2 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 43/2017 

Consad, 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 na: 

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

pilares: Transformação Digital da Economia e Cidadania e Governo na 

qual impacta diretamente o PDTIC, Plano de Dados Abertos (PDA), além 

dos Planejamentos de Segurança da Informação e Comunicação; 

• E aos 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. 

No ano de 2019 foi aprovado pelo CGD o Plano de Dados Abertos (PDA) 2020-

2022, que apresenta para a sociedade quais as bases de dados serão disponibilizada 

no período de 2020 até 2022. Além disso, iniciou-se a elaboração do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020-2022, instrumento de 
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planejamento estratégico de TIC que norteará a execução das atividades de TIC da 

Unifesspa nos próximos 2 anos.   

 

2.3 MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI 
 

Esta seção apresenta o montante de recursos aplicados em TIC na Unifesspa 

categorizados nos grupos de despesas (custeio e investimentos) e o ano (2018 e 

2019). A Figura 2 apresenta o montante de aplicação em TI nos anos de 2018 e 2019. 

Pelos números apresentado, houve uma redução de 37,55% dos recursos aplicados 

em TI de 2018 para 2019.  
Figura 2: Execução do Orçamento 2018 e 2019 

 
Fonte: Tesouro gerencial (Em: 03/01/2020) 

 
Verifica-se ainda um alto percentual de Restos a Pagar (RP) do ano de 2019 

para 2020. Isso deve-se ao fato de que a maior parte dos recursos foram liberados 

apenas no último trimestre do ano, o que dilatou os prazos para a execução dos 

projetos e consequentemente o seu pagamento. 
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A Figura 3 apresenta o custeio e investimentos de TI por natureza de despesa 

para o ano de 2019. É possível perceber que a maior parte do recurso foi destinado a 

equipamentos de TIC, sobretudo à implantação de laboratórios de ensino e expansão 

da rede de dados institucional. 
Figura 3. Custeio e Investimentos de TIC por natureza de despesa - 2019 

 
Fonte: Tesouro gerencial (Em: 03/01/2020) 

 

2.4 CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TI 
 

Para o exercício do relatório de gestão, esta seção apresenta informação sobre 

as contratações mais relevantes em TI. A Figura 4 demonstra de maneira estruturada 

os principais contratos vigentes em 2019.  

 

 
Figura 4. Contratos vigentes 
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Fonte: DICTI (2019) 
 

Dos contratos apresentados acima, apenas três tiveram desembolso no ano de 

2019, sendo eles: o Serviço de Outsourcing de Impressão (10/2017), O serviço de 

telefonia fixa comutada (01/2017) e a Prestação de Serviço de conectividade para 

manutenção e ampliação da rede de telecomunicações (23/2019). Os demais 

contratos tratam-se de garantias decorrentes da aquisição de equipamentos os 

serviços adquiridos em anos anteriores. 

 
2.5 PRINCIPAIS INICIATIVAS (SISTEMAS E PROJETOS) E RESULTADOS NA ÁREA 
DE TI POR CADEIA DE VALOR 
 

O CTIC atua em seis grandes segmentos que apoiam a cadeia de valor das 

áreas finalísticas e administrativas da Unifesspa. A figura 5 representa as principais 

ações de TIC no ano de 2019 relacionadas as áreas de atuação do Centro. 
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Figura 5. Serviços de TIC 

 
Fonte: CTIC (2019) 

 

No início do ano de 2019 foi realizado a implantação do sistema de 

videomonitoramento, com o objetivo de monitorar as áreas externas a apoiar a 

segurança institucional na prevenção e identificação dos incidentes que violam a 

segurança. Com mais de 90 câmeras, distribuídas nas três Unidades em Marabá, no 

campus de Rondon do Pará e no campus de Xinguara, a Secretaria de Infraestrutura 

(SINFRA) possui acesso as imagens para monitoramento desses espaços. 

Ainda no primeiro semestre do 2019 foi realizado a implantação da solução de 

Hiperconvergência na Unifesspa. Adquirida em 2018 a solução possibilitou maior 

desempenho para os serviços de TIC disponibilizados para comunidade acadêmica, 

bem como expansão da capacidade de armazenamento de dados para o Data Center 

da Unifesspa. 

As Unidades fora de sede também receberam investimentos expressivos na 

área de TIC, sendo adquirido servidores e nobreak de alta capacidade para consolidar 

a estrutura de TIC dessas Unidade. 

Na perspectiva da Governança de TI, o novo plano de dados abertos 2020-

2022, política de backup da Unifesspa, norma para criação de sites, norma de 

segurança física do Data Center, norma do SIGEleição, plano de atualização do 

parque computacional e norma de videomonitoramento foram aprovados e estão em 
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uso na Unifesspa. Além dessas normas, o novo PDTIC 2020-2021 está em processo 

de finalização e será colocado em pauta para votação em janeiro de 2020. 

Uma das ações mais importantes do ano de 2019 foi a implantação do Processo 

Digital na Unifesspa, ações esta que alterou todo a tramitação de documentos e 

processo na Unifesspa. A partir de agosto de 2019 todos os processos são 100% 

eletrônicos, podendo o usuário interessado acessar os documentos na íntegra, 

apenas utilizando o SIPAC, proporcionando maior agilidade, praticidade, 

confiabilidade, transparência e segurança na tramitação de processos e documentos 

nato-digitais ou digitalizados, além de induzir a redução do consumo de papel, 

contribuindo para sustentabilidade ambiental.  

Os sistemas de informação da Unifesspa receberam diversas melhorias em 

2019, dentre elas se destaca a atualização do SIPAC, que permitiu a implantação do 

processo eletrônico, como já citado. Diversos outros sistemas de informações também 

foram melhorados, tais como: Cadastro On-line de Calouros (COC), Sistema de 

Assistência Estudantil (SAE), Sistema de Planejamento das Atividades Docentes 

(SISPLAD), Sistema de Projetos On-line (SISPROL), Participa Unifesspa e módulos 

já implantado da solução SIG/UFRN.  

Ademais foram entregues o novo sistema de publicação centralizada de editais, 

o sistema de requisições de manutenções e serviços de engenharia no SIPAC e o 

sistema de emissão de carteiras funcionais no SIGRH. 

Na dimensão suporte técnico, houve avanços significativos. No decorrer do ano 

as ações de atualização do parque computacional para a versão 10 do Windows 

conjuntamente com a implantação do Active Directory (AD). A implantação do AD 

possibilitou que os usuários possam utilizar qualquer dispositivo da instituição 

conectado ao domínio Unifesspa e recursos disponíveis na rede.  Neste ano, a 

prioridade foi a padronização dos laboratórios de informática, dos 29 laboratórios de 

informática da Unifesspa incluindo os campi fora de sede, apenas 5 ainda não foram 

atualizados e inseridos no Active Directory. 

Outro ponto importante na dimensão suporte técnico foi a integração dos 

setores de TIC das Unidades fora de sede na Central de Atendimento. Com essa 
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integração, todos os chamados relacionados a TIC foram registrados no sistema 

Ocomon e o quantitativo por campus, conforme apresentado na figura 6. 
Figura 6. Número de chamados abertos por campus 

 
Fonte: Central de Atendimento do CTIC (2019) 

 

Nota-se que a Unidade III, campus de Marabá, concentra a maioria dos 

chamados abertos, pois nela Unidade estão concentradas as principais unidades da 

administração superior, tais como pró-reitorias e secretarias. 

Outro ponto com destaque é o crescimento da demanda de atendimentos no 

ano de 2019 em relação aos anos anteriores, conforme demostra a Figura 7.  
Figura 7. Série histórica de chamados 2014-2019  

3194

1008 974

218 275
123 90

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Unidade III Unidade I Unidade II São Félix do
Xingu

Xinguara Santana do
Araguaia

Rondon do
Pará

Chamados



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

17 
 

 
Fonte: Central de Atendimento do CTIC (2019) 

 
O crescimento do número de chamados em 2019 esteve relacionado ao 

número de novos serviços disponibilizado para a comunidade. Além disso, a expansão 

física, por meio de novos prédios também potencializou esse crescimento. 

Apesar da quantidade de chamados em 2019, destaca-se que o nível de 

qualidade no atendimento alcançou 96,7% de satisfação e apenas 3,3% de usuários 

insatisfeitos. 

Relacionado a infraestrutura de conectividade dos campi da Unifesspa, no ano 

de 2019 houve diversos upgrades de link. A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em 

conjunto com o CTIC proporcionaram uma expansão do link de internet nos campi 

fora de sede para 100Mbps, exceto o campus de Santana do Araguaia que opera a 

30Mbps. Essa expansão da capacidade dos links de internet possibilita melhoria na 

experiência do usuário, tanto para os serviços de TIC internos, quanto para navegação 

na internet. 

Na perspectiva da infraestrutura do Data Center da Unifesspa, iniciou-se ações 

de integração desta infraestrutura de modo a proporcionar transparência na gestão 

dos recursos de TIC (Server, Storage e Switch) e eficiência em sua utilização. Além 

disso, avanços na implantação do protocolo IPV6 para a rede institucional e serviços 

de rede ocorreram em 2019, com conclusão prevista para 2020.  

1437

2474
2954

4317

5531

6210

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chamados



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

18 
 

Alinhando a tendência do mercado de TIC, membros da Divisão de Redes e 

Serviços de Internet e da Divisão de Sistemas de Informação iniciaram ações de 

“DEVOPS”, conjunto de práticas para integração entre as equipes de desenvolvimento 

de softwares, operações e de apoio envolvidas (como controle de qualidade) e a 

adoção de processos automatizados para produção rápida e segura de aplicações e 

serviços. O principal benefícios desta iniciativa é unir as duas equipes para 

proporcionar agilidade nas entregas dos serviços para a comunidade acadêmica, ação 

esta que será contínua no ano de 2020. 

Os principais projetos de TIC executados pelo CTIC no ano de 2019 são 

descritos, na forma de linha do tempo na Figura 8. Destaque para a implantação do 

Processo Digital da Unifesspa no mês de Agosto e a implantação do sistema 

videomonitoramento em Maio. 
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Figura 8. Linha do Tempo dos principais projetos de TIC em 2019 

 
 Fonte: CTIC (2019) 
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2.6 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

Na perspectiva da segurança da informação, no ano de 2019, inúmeras ações 

foram realizadas, dentre elas destacam-se:  

• Criação e aprovação da Política de backup da Unifesspa; 

• Criação e aprovação da Norma de segurança física do Data Center; 

• Criação e aprovação da Norma de videomonitoramento; e  

• Definição da Equipe de elaboração do plano de gestão de riscos de TIC;  

 

As ações em destaque foram discutidas e votadas pelo Comitê de Governança 

Digital da Unifesspa, instância de caráter deliberativo para assuntos relacionados a 

TIC. 

Relacionado a área técnica, o CTIC 

atuou em atividades de monitoramento e 

tratamento dos incidentes de segurança da 

informação. 

Além das ações técnicas, houve 

manutenção do número de informativos dos 

boletins de Segurança da Informação, 

conforme apresentado na Figura 9.  

Por fim, destaca-se a ação da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes 

em Redes Computacionais no atendimento em 2019, de 6 vulnerabilidades e 1 

incidente reportados pelo Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS). 

O quantitativo reduzido de incidentes no ano de 2019 deu-se por conta de 

investimentos em segurança de TIC, realizados no ano de 2018 como: aquisição de 

garantia e suporte no firewall da sede; aquisição dos firewalls todas as Unidades fora 

de Sede; e atualização da solução de anti-vírus e anti-spam institucional. 
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Figura 9. Publicação de Boletins de 
Segurança da Informação 

Fonte: CTIC (2019) 
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2.7 PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS 
 

No ano de 2019 diversas ações e projetos foram executadas atendendo as 

ações planejadas no PDTIC 2016-2019 e atividades internas de manutenção dos 

serviços já disponibilizados para a comunidade acadêmica.  

Um dos principais desafios do CTIC no ano de 2019 foi o atendimento do 

volume de chamados, Figura 7, que cresceu aproximadamente 12,5% em relação ao 

ano anterior. Esse crescimento não acompanhou o aumento da força de trabalho do 

Centro, fator esse que impediu a expansão de novos serviços e a redução do tempo 

de atendimento.  

 A perspectiva para 2020 será atuar em ações que otimizem o tempo de 

atendimento ao usuário de modo a contribuir para o direcionamento dos projetos 

previstos no PDTIC 2020-22.  

Oportunidades de melhorias relacionada ao atendimento ao usuário foram 

identificadas, destacam-se: 

• Expansão do serviço de outsourcing de impressoras; 

• Redução no tempo de atendimentos a incidentes; 

• Conclusão da implementação do Active Directory e atualização dos 

sistemas operacionais do parque computacional institucional; 

• Implantação de uma ferramenta para inventário do parque 

computacional. 

• Projeto para criação de uma Central de Atendimento Virtual, no formato 

de autosserviço.    

Em função do volume de atendimento, principalmente na área de suporte a 

sistema, foi organizada uma equipe especializada em atendimento nível 2 e 3 para 

atuar integrada a equipe da Central de Atendimento. O objetivo dessa formação é 

diminuir o tempo de atendimento dos chamados e evitar a interrupção da equipe que 

está envolvida no desenvolvimento de projetos. 

 Na perspectiva da implantação de novos sistemas o principal desafio em 2019 

foi evoluir as versões do SIG. Paralelo ao avanço na disponibilização de módulos no 

Sistema Integrado de Gestão (SIG) há também demandas para customização e 
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correções, o que acarretou deslocamento de força de trabalho para atendimento 

dessas demandas. 

O principal desafio para o ano de 2020 é a necessidade de crescimento do 

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

serviços de TIC prestados pelo CTIC a toda comunidade da Unifesspa. 

 A figura 10 apresenta as ações e projetos de maneira simplificado para o ano 

de 2020. 
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Figura 10. Ações e Projetos para 2020 

 
Fonte: CTIC (2019)
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3 INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES PARA FINS DE CÁLCULO DOS 

INDICADORES DA SEPLAN 

 
A tabela 1 apresenta as informações sobre o quantitativo de processos, 

documentos e memorandos eletrônicos tramitados pelas Unidades Administrativas. 

Tabela 1 - Número de processos, documentos e memorando eletrônicos por unidade administrativa 

de 2019 

Unidades  Número de Processos e Documentos  

Memorandos  Documentos  Movimentação de 
Processos  

Enviados  Recebidos  

ARQUIVO 1549 16813 4943 4977 

ASCOM 88 286 80 79 

ARNI 28 217 39 39 

AUDIN 47 41 12 13 

CRCA 380 2372 1942 1887 

CTIC 369 1967 493 494 

CPPD 19 224 356 371 

CPPAD 53 56 159 154 

CPA 17 67 16 14 

GABINETE 210 2850 3980 3884 

ICE 537 1184 394 384 

ICH 1008 2416 762 722 

ICSA 275 2495 383 354 

IEA 334 1362 266 261 

IETU 381 2182 516 487 

IEX 555 1551 210 208 

IEDAR 301 1167 339 336 

IEDS 126 585 190 185 

IESB 890 1107 333 313 

IGE 1039 4853 2579 2483 

ILLA 335 1000 483 453 

NAIA 139 610 103 99 

NUADE 7 52 13 11 

OUVIDORIA 40 71 20 19 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

25 

 

PROAD 616 10783 13934 13917 

PROGEP 1969 13511 9607 9433 

PROEG 821 2460 1464 1431 

PROEX 122 2415 773 730 

PROPIT 285 1193 1216 1190 

PROCURADORIA 33 131 615 573 

REITORIA 45 512 133 126 

SINFRA 471 3328 2985 2915 

SEPLAN 526 932 1173 1132 

SEGE 31 430 450 450 

SIBI 95 103 34 33 

VICE 46 4332 3690 3681 

 

Fonte: SIPAC/CTIC (Em: 02/01/2019) 
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4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2014-2019 
 

Esta seção tem o objetivo de apresentar a avaliação dos resultados do CTIC a 

partir do plano de desenvolvimento institucional. Serão apresentados os indicadores 

de desempenho no ano 2019, nas seções 4.1 e 4.2. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 2019 

 

Com o objetivo de monitorar e avaliar o desempenho da gestão, o quadro 02 

apresenta os objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2014-2019 com os indicadores relacionados a área de atuação e 

gestão do CTIC. 

O indicador “Percentual de projetos de TI executados” irá apresentar o quanto 

dos projetos de TI executados pelo CTIC foram concluídos em relação ao total de 

projetos que o Centro atua. 

No indicador “Proporção dos serviços prestados pelas unidades 

administrativas/acadêmicas (SP) em relação aos serviços disponíveis por meios 

digitais (SD)” o objetivo é identificar o quanto o número de serviços no formato digital 

está em relação ao total de serviços institucionais. 

O indicador “Número de sistemas implantados/ otimizados” trata do quantitativo 

de sistemas que foram entregues para os usuários finais ou customizados. A 

polaridade do indicador é “Maior melhor”. 

Já para o indicador “Nível de maturidade quanto à promoção e à oferta de 

serviços que sirvam de base para a realização de ações pedagógicas vigentes na 

Instituição” trata de maneira subjetiva, separando em níveis (zero a três), o quão os 

serviços de TIC apoiam as ações pedagógicas vigentes. 

Por fim, o indicador “Relação entre a demanda de serviços disponibilizados 

(NSD) e o número de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) 

solicitados e/ou necessários (NSN) para apoio às atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Unifesspa” apresenta o panorama dos serviços de TIC que estão 

diretamente relacionados as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em relação a 
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todos os serviços disponibilizados. Esse indicador fornece informação sobre a 

proporção de serviços de TIC que estão relacionados as atividades finalísticas da 

Unifesspa. 
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Quadro 02 - Objetivos estratégicos com seus respectivos indicadores alinhados à linha de base 2018, ao resultado 2018, metas 2019 e resultado 
2019, conforme estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2014-2019). 

Objetivos 
Estratégicos Indicador Metodologia de apuração/ Fórmula de cálculo 

Linha de 
base 

(2017) 

 
Resultado 

2018 
Metas 2019 Resultado 

2019 

Fortalecer as 
atividades de 
controle 
interno 

Nível de publicação 
de dados públicos 

 
O nível de maturidade será avaliado segundo 
a seguinte classificação:  
Nível 0: Plano/ferramentas para promoção 
da transparência institucional inexistente ou 
em desenvolvimento.  
Nível 1: Plano de transparência institucional 
elaborado.  
Nível 2: Desenvolvimento/Implantação de 
ferramenta para divulgação de dados 
públicos.  
Nível 3: Ferramenta consolidada e em uso. 
  
 

 

Nível 0 Nível 3 Manter Nível 
3 Nível 3 
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Ampliar e 
adequar a 
infraestrutura 
física e 
tecnológica, 
com critérios 
de 
acessibilidade 
e 
sustentabilidad
e, para garantir 
o pleno 
funcionamento 
da Unifesspa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Percentual de 
projetos de TI 
executados 
 
 
 
 

 

                                        
X100                                                                               

29,73% 23% 50% 52,26% 

 Proporção dos 
serviços prestados 
pelas unidades 
administrativas/acad
êmicas (SP) em 
relação aos serviços 
disponíveis por meios 
digitais (SD) 
 

 
 
= 

                                                                       X  100 
65% 72% Atingir 80%  

 

74% 

Número de sistemas 
implantados/ 
otimizados 

 
= Número total de sistemas implantados 

 

 15 20 19 

Projetos de TI executados no exercício 
Total de projetos de TI planejados para o 
exercício 

Total dos serviços prestados 
pelas unidades 

administrativas/acadêmicas 
Total de serviços disponíveis 

por meios digitais 
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Ampliar e 
adequar a 
infraestrutura 
física e 
tecnológica, 
com critérios 
de 
acessibilidade 
e 
sustentabilidad
e, para garantir 
o pleno 
funcionamento 
da Unifesspa 
 
 

Nível de maturidade 
quanto à promoção e 
à oferta de serviços 
que sirvam de base 
para a realização de 
ações pedagógicas 
vigentes na 
Instituição 
 

 
Grau de maturidade, medido de acordo com 
os níveis abaixo:  
Nível 0: Ainda não adota qualquer política 
para promoção de serviços como base para 
ações pedagógicas, não havendo 
planejamento ou projeto vigentes;  
Nível 1: Existe planejamento para atividades 
de promoção de serviços que venham a ser 
oferecidos como base para atividades 
pedagógicas;  
Nível 2: Iniciou algum projeto de ação 
pedagógica, baseando-se em uma solução 
desenvolvida ou mantida pelo Ctic-
Unifesspa;  
Nível 3: Já ocorre efetivamente a oferta de 
serviços como base para atividades 
pedagógicas, seguindo o planejamento 
vigente.  

 

Nível 0 Nível 2 
 

Consolidar 
nível 2 

 

Nível 2 
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Fonte: SIGAA e planilhas de controle interno da Coordenadoria de Governança de TI (Em: 09/01/2019) 

 

  
Relação entre a 
demanda de serviços 
disponibilizados 
(NSD) e o número de 
serviços de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação (TICs) 
solicitados e/ou 
necessários (NSN) 
para apoio às 
atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
da Unifesspa 
 
 

 
 
        =   

33% 66% 66% 
 

66% NSD    X 100 
NSN 
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4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

O quadro 02 apresenta as informações referente aos cinco indicadores do PDI 

relacionados ao CTIC, dentre os quais destaca-se:  

a) Superação da meta estabelecida do percentual de projetos de TI 

executados. 

b) Aumento da Proporção de Serviços Prestados (SP) em relação a Serviços 

Disponíveis (SD) em formato digital. 

c) Evolução do indicador número de sistemas implantados/otimizados no 

total de 19.  

d) Manutenção do Nível de maturidade quanto à promoção e à oferta de 

serviços que sirvam de base para a realização de ações pedagógicas 

vigentes na Instituição. 

e) Expansão na Relação entre a demanda de serviços disponibilizados (NSD) 

e o número de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TICs) solicitados e/ou necessários (NSN) para apoio às atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Unifesspa. 

f) Consolidação do nível de publicação dos dados públicos. 

Sobre o item (a), para o ano de 2019 houve 65 projetos previsto para 

execução, dentre os quais 34 foram executados. Muitos do projetos elencados não 

foram executados em função da inviabilidade orçamentária alocada para esses 

projetos. 

Para o indicador (d) foi considerada a carta de serviço ao usuário, atualizada 

em Abril de 2019 pela Unifesspa no seu sitio https://bit.ly/39Ivhkh, onde elenca os 

serviços disponibilizados pela Unifesspa. Neste indicador, em 2019 houve foi 

alcançado a marca de 74% dos serviços oferecido por meio digital. 
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Já o indicador (c) houve evolução do número de sistemas 

implantados/otimizados, totalizando 19, sendo esse número próximo ao valor 

estipulado na meta para 2019, 20.  

Relacionado ao indicador (d), houve a manutenção do nível 2, a iniciativa de 

oferta do Sistema Integrado de Gestão de Eventos (SIGEventos) como plataforma de 

gestão integrada de eventos acadêmicos, tais como: Semana Acadêmica, Simpósios, 

Conferências e Congressos, foi utilizada em 2019 como serviço que serve de base 

para ações pedagógicas. Não obteve-se o nível 3 em função da diversidade de 

atividades acadêmicas institucionais presente em cada instituto da Unifesspa. 

No indicador (e), houve uma expansão em 33% se relacionado ao valor obtido 

no ano de 2018. Esta evolução deu-se pela implantação de soluções e serviços de 

TIC, com destaque para o Processo Digital, que atendeu de forma significativa as 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Por fim, para o indicador (f) houve a manutenção do nível 3, pois a Unifesspa 

já possui a ferramenta de disponibilização de dados (http://dados.unifesspa.edu.br) 

com 30 conjuntos de dados. Além disso, no ano de 2019 foi aprovado a versão do 

PDA 2020-2022, conforme destacado na seção 2.2.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No ano de 2019 o CTIC exerceu atividades para manter e prover novos serviços 

para a comunidade acadêmica da Unifesspa. A implantação do Processo Digital na 

Unifesspa foi um marco importante para o contexto de transformação digital, em 

meados de 2019 todos os processos, antes físicos, tramitam de forma digital, ação 

esta que apresenta benefícios concretos para comunidade, tais como: transparência, 

agilidade e economia. 

Na visão de infraestrutura de TIC houve instalação da solução de 

Hiperconvergência e implantação de infraestrutura definitiva nas Unidades Fora de 

Sede, tecnologia esta que possibilita a oferta de mais serviços de TIC para a 

comunidade acadêmica. 

Relacionado ao suporte de TIC, os números cresceram em aproximadamente 

12,5% se comparado com o ano de 2018, totalizando 6210 chamados recebidos pela 

Central de Atendimento do CTIC. Fato este que demonstra o papel importante da área 

de TI para a Unifesspa.  

Para atingir maior eficiência no suporte de TIC, no 2º semestre de 2019, parte 

da equipe da DISI integrou um formação interna denominada “Sustentação”. A equipe 

da “Sustentação” é composta por membro da CAU, DISI e DIRSI, tendo o objetivo de 

atender de maneira eficiente os chamados recebidos pela Central de Atendimento em 

nível 1 e 2. Em avaliação preliminar, nota-se que o tempo de resolução diminuiu, fruto 

da integração entre as equipes, que atualmente estão juntas no mesmo espaço de 

trabalho. 

Na perspectiva da Segurança da Informação, foi mantido o número de 

publicações dos boletins de segurança para os usuários da Unifesspa. Além disso, da 

Norma de Segurança em Data Center e a Norma de Backup padronizaram os 

procedimentos internos, expandindo o grau de maturidade nesse aspecto. 

Um instrumento fundamental de transparência e padronização foi publicado em 

2019, trata-se do Catálogo de Serviço de TIC. Nele são apresentados todos os 

serviços de TIC disponíveis na Unifesspa, contendo a descrição do serviços, público 

alvo, Acordo de Nível de Serviço (SLA) e procedimentos para solicitação.  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

35 
 

Na âmbito do Planejamento Estratégico, o ano de 2019 foi o último ano de 

vigência do PDTIC 2016-2019. Os indicadores de desempenho, tais como Percentual 

de Projetos de TI executados, superou a meta estabelecida. Em 2020, a perspectiva 

que na primeira reunião do CGD de 2020 seja aprovada o novo Plano, tendo como 

vigência 2 anos. 

 Os desafios para 2020 estão principalmente relacionados a capacidade da 

equipe de TIC, lotada no CTIC, absorver a demanda da comunidade acadêmica. Além 

disso, o foco do próximo PDTIC é ampliar para 80% o número de projetos executados, 

para isso o dimensionamento dos projetos versus equipe é fundamental para 

avaliação real da capacidade da TI. 

Ainda sobre os desafios para 2020, tem-se a ação governamental de 

“Transformação Digital”, que propõe facilitar e simplificar o acesso dos cidadãos aos 

serviços públicos prestados. Nesse contexto, o PDTIC traz projetos e ações alinhadas 

a estratégia governamental, como a simplificação e digitalização dos serviços 

ofertados a comunidade acadêmica. 

 Por fim, reforça-se a necessidade de crescimento do quadro de servidores 

técnicos, tanto para atuação em projetos de TIC (sistemas, infraestrutura e 

contratação) quanto para atuação na manutenção e suporte ao usuário.  

 


