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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Portaria nº 4686 de 30 de dezembro de 2021.

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, no uso da competência que lhe confere o artigo 24, inciso IX do Regimento Geral do IFBA, e
tendo em vista o Processo nº 23278.008091/2021-18, 
 
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Instituir e regulamentar no âmbito do IFBA os Núcleos Descentralizados para o Desenvolvimento
de Sistemas.
Parágrafo único. A presente portaria disciplina os objetivos, as atribuições, a composição e a organização
e funcionamento dos Núcleos.
 
Art. 2º Os Núcleos Descentralizados para o Desenvolvimento de Sistemas, com sede nos campi do IFBA
e vinculadas às Coordenações de Tecnologia da Informação ou correlatos dos campi do IFBA, têm como
objetivo:
I. promover a integração com os campi;
II. fortalecer o trabalho de desenvolvimento dos sistemas institucionais;
III. atender mais demandas;
IV. aumentar a produtividade e eficiência no desenvolvimento de softwares no âmbito do IFBA V.
aumentar agilidade da produção dos sistemas;
VI. assegurar e aprimorar a qualidade.
 
Art. 3º São atribuições dos Núcleos Descentralizados para o Desenvolvimento de Sistemas:
I. Interagir com a comunidade local do IFBA, diagnosticando necessidades em softwares para atendimento
de demandas institucionais;
II. Identificar e propor soluções em sistemas de informação para desenvolvimento ou manutenção de
Sistemas de Informação com vistas à otimização das operações de trabalho no âmbito local e com
repercussões em todo o Instituto;
III. Identificar as necessidades de novas funcionalidades dos sistemas existentes no IFBA;
IV. Propor novos módulos aos sistemas de informação existentes no IFBA;
V. Propor o desenvolvimento de novos sistemas de informação para o IFBA;
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VI. Realizar, em parceria com a DGTI, a análise e definição dos requisitos, o projeto, o desenvolvimento e
implementação, a documentação, os testes e a implantação dos sistemas/módulos desenvolvidos pelo
núcleo;
VII. Capacitar usuários nos sistemas de informação/módulos desenvolvidos pelo núcleo;
VIII. Prestar atendimento aos usuários para dúvidas e problemas técnicos relacionados a sistemas/módulos
desenvolvidos pelo Núcleo.
 
Art. 4º Poderão integrar os Núcleos Descentralizados para o Desenvolvimento de Sistemas, o seguintes
membros
I. O Gerente de Gestão da Tecnologia da Informação responsável pela T.I. do campus;
II. Analista de T.I. lotado no campus;
III. Tecnólogo em T.I. do campus;
IV. Docentes da Área de T.I. no campus;
V. Técnicos em Tecnologia da Informação do campus;
VI. Técnicos Administrativos da área de tecnologia da informação do campus;
VII. Acadêmicos dos cursos de tecnologia da informação do campus;
VIII. Colaboradores terceirizados da área de T.I. no campus;
IX. Servidores docentes, técnicos-administrativos e terceirizados das áreas fins demandantes de soluções
tecnológicas;
 
Art. 5º A formação inicial e formalização do acesso devem seguir os seguintes procedimentos: 
I. Só poderá haver um núcleo por campus;
II. Necessário ao menos um membro do setor de tecnologia da informação do campus ou congênere;
III. Formulário via SEI formalizando a criação do núcleo no campus com assinatura do Diretor Geral do
Campus e indicação da composição inicial do núcleo;
IV. Formulário via SEI assinado pelo proponente formalizando sua intenção e disponibilidade com
assinatura do proponente e ciência/anuência da Chefia Imediata e ou Diretor Geral do campus;
V. Emissão de Portaria do campus constituindo formalmente o núcleo;
VI. O coordenador do núcleo deverá comunicar, via SEI, a entrada ou saída de membros do Núcleo,
formalizando à DGTI via formulário específico.
 
Art. 6º O núcleo deverá conter ao menos dois membros, podendo ser composto por membros de outros
campi;
 
Art. 7º Caberá à DGTI:
I. Acompanhar o planejamento e execução das atividades do núcleo;
II. Avaliar as propostas de desenvolvimento para identificação a abrangência da aplicabilidade das
soluções;
III. Avaliar as propostas de desenvolvimento para identificação da padronização dos requisitos
tecnológicos e interoperabilidade com as soluções existentes;
IV. Prover aos núcleos o acesso ao repositório da DGTI onde, obrigatoriamente, deverão ser mantidos os
códigos fontes das soluções desenvolvidas e em desenvolvimento;
V. Gerir os editais de fomento aos núcleos.
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Art. 8º Compete aos membros do núcleo:
I. Promover a organização do funcionamento interno quanto à forma e periodicidade de suas reuniões,
distribuição de trabalhos e definições de cronograma dentro das fases internas do planejamento,
respeitados os prazos previamente acordados junto à DGTI;
II. Comunicar à DGTI necessidades de alterações no cronograma planejado;
III. Manter registros de atas e demais documentos necessários à preservação da memória do processo de
desenvolvimento das soluções;
IV. Assegurar a adequação de todas as suas atividades à Lei Geral de Proteção de Dados.
 
Art. 9º A aprovação do planejamento das atividades do núcleo, as metodologias de desenvolvimento bem
como a forma de acompanhamento do planejamento e execução das atividades serão acordadas entre a
DGTI e o Núcleo em reunião, preferencialmente via webconferência.
Parágrafo único: É vedada a implantação de versões locais das soluções desenvolvidas, dos bancos de
dados, bem como dos outros softwares disponíveis no repositório da DGTI aos quais o núcleo tenha,
eventualmente, tido acesso.
 
Art. 10° O IFBA deverá garantir orçamento anual para possibilitar a execução dos projetos/demandas
aprovadas através de editais contemplando o pagamento de bolsas.
 
Art. 11º Esta Portaria entra em vigor em no dia 01 de fevereiro de 2022. 
 
 

LUZIA MATOS MOTA
Reitora

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 06/01/2022, às
19:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2140010 e o código CRC BF95A98B.


