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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Finalidade do documento 

Traçar as diretrizes e orientar o planejamento e gestão dos recursos e processos de TI – Tecnologia da 
Informação – no âmbito do Instituto Federal da Bahia (IFBA). 

 

1.2 Fatores motivacionais 

A motivação para elaborar este documento vem da necessidade de atualizar a área de TI de forma que 
seus produtos e serviços estejam alinhados às demandas estratégicas definidas no Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação – PETI – do IFBA, definido para o período de 2013 a 2014. 

 

1.3 Alinhamento com o negócio 

A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação – DGTI é a área responsável pela gestão da 
Tecnologia da Informação do IFBA juntamente com os órgãos setoriais de TI de cada um dos campi. 

As ações e metas definidas neste documento estão plenamente alinhadas com a estratégia de 
Tecnologia da Informação descrita no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI.  

 

1.4 Abrangência do PDTI 

Este PDTI abrange a Tecnologia da Informação no âmbito do IFBA. 

 

1.5 Período de validade do PDTI 

Este PDTI terá validade a partir da data da sua aprovação até dezembro de 2014. 

 

1.6 Equipe de elaboração do PDTI 

A equipe de elaboração do PDTI foi indicada pelo Comitê de TI e é composta por Edna Matos 
(Coordenadora), Affonso José de Souza Alves Filho, Jacqueline Menezes de Oliveira, e um 
representante de área de Tecnologia da Informação de cada campi da instituição. 
 

2. TERMOS E ABREVIATURAS 
 
• IFBA – Instituto Federal da Bahia 

• DGTI – Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

• PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

• PETI – Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

• TCU – Tribunal de Contas da União 

• SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

• MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

• SISP – Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática 

• PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional  
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• SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 
Threats (Ameaças). 

• GUT – Gravidade, Urgência e Tendência 

• COBIT - Control Objectives for Information and related Technology 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Os documentos usados com referência para elaboração deste foram:  

• Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI  

• Instrução Normativa nº 4 de 12 de novembro de 2010 do Ministério do Planejamento, 
orçamento e Gestão; 
 

4. METODOLOGIA APLICADA 

Para elaboração deste documento foi utilizado o Modelo de Referência 2011-2012 - Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação da SLTI/MPOG, e aplicadas as metodologias Matriz SWOT, Matriz GUT e 
o preenchimento de formulários (Ficha de Levantamento de Necessidade, Planejamento de 
Treinamentos). 

 

5. PRINCÍPIOS DE DIRETRIZES 

As diretrizes que norteiam a elaboração do PDTI: 

• As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão ser precedidas de 
planejamento, elaborado em harmonia com este PDTI, alinhado ao planejamento estratégico 
da Reitoria do IFBA (Fonte: Instrução Normativa nº. 4/2010 – SLTI/MPOG) 

• Não poderá ser objeto de contratação a gestão de Tecnologia da Informação, incluindo gestão 
de segurança da informação (Instrução Normativa nº. 4/2010 – SLTI/MPOG) 

• Não poderá ser objeto de contratação mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em 
um único contrato (Instrução Normativa nº. 4/2010 – SLTI/MPOG) 

• Todos os processos de aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação do Instituto 
Federal da Bahia, após a etapa de Planejamento da Contratação, deverão receber parecer da 
Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação quanto ao atendimento dos dispositivos 
legais relacionados à aquisição e contratação de bens e serviços de TI (REGIMENTO 
GERAL DO IFBA). 

 

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Segue a descrição das principais atividades e funções dos órgãos executivos de TI do IFBA: 

Área Principais atividades e funções 
Diretoria de Gestão da 
Tecnologia da Informação 
 

Subordinada ao gabinete do reitor(a) do instituto é responsável 

pela execução do planejamento estratégico de Tecnologia da 

Informação; identificar as necessidades de todo o instituto 
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quanto às demandas de Tecnologia da Informação; propor 

políticas de Tecnologia da Informação para todo o instituto; 

compatibilizar projetos de TI com o Planejamento 

Institucional; assegurar o alinhamento de TI com os 

requerimentos externos; contratar serviços de TI no âmbito do 

instituto; manter todo o IFBA tecnologicamente atualizado; 

auxiliar na elaboração  do plano estratégico de TI; definir a 

arquitetura da informação; determinar a orientação tecnológica 

para a área de TI; definir a organização de TI e seus 

relacionamentos; gerenciar os investimentos de TI; gerenciar 

os recursos humanos e tecnológicos de TI; avaliar os riscos nos 

projetos de TI; gerenciar os projetos de TI; gerenciar a 

qualidade de serviços de TI; gerenciar os incidentes de 

segurança da informação relacionadas a TI e manter 

intercâmbio com demais órgãos da administração pública. 

Órgão Setorial de 
Tecnologia da Informação 

Subordinada ao gabinete do diretor(a) geral do campus é 

responsável por prever a necessidade de equipamentos para 

atendimento das demandas de Tecnologia da Informação do 

campus; realizar o aceite de equipamentos de informática 

adquiridos para o campus; instalar, configurar, administrar e 

manter os equipamentos de redes que compõem o backbone da 

rede local do campus; dar manutenção na infra-estrutura física 

e lógica da rede local do campus; assessorar a comunidade 

acadêmica na aplicação e utilização de novas soluções 

integradas de Tecnologia da Informação; manter contas de 

usuários de redes; realizar backups dos computadores 

servidores do campus; gerenciar licenças de software de 

âmbito do campus; acompanhar as atividades de terceiros na 

área de TI no campus; aplicar as políticas de segurança 

necessárias à manutenção e disponibilidade de dados e serviços 

do campus; e desenvolver atividades de TI em consonância 

com as diretrizes, normas e políticas da tecnologia da 

informação da instituição. 
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7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 

 
7.1 Missão 

Avaliar, propor e implementar soluções de Tecnologia da Informação com foco nos objetivos 
estratégicos do IFBA. 

 

7.2 Visão 

Ter a função da DGTI disseminada e compreendida por toda a comunidade do IFBA com alto índice 
de satisfação interna. 

 

7.3 Valores  

7.3.1. Verdade 

Fazer a coisa certa e verdadeira, agir de boa fé e com sinceridade. Fazer com que exista conformidade 
com o que se diz e com o que se é. 

7.3.2. Humildade 

Ser capaz de reconhecer seus limites e de solicitar ajuda quando considerar necessário. 

7.3.3. Persistência 

Ser perseverante e constante. Estar disposto e disponível para o que for necessário. 

7.3.4. Comprometimento 

Tornar-se responsável pelas atividades do setor, pelo bom ambiente de trabalho e pelo bem-estar dos 
colegas. Ter iniciativa. Ser pontual e assíduo. 

7.3.5. Coesão 

Estar em harmonia com a equipe. Ter uma comunicação fluente e inteligível, que se compreende bem, 
clara e perceptível. Estar inteirado das tarefas e compromissos do Departamento. 

7.3.6. Credibilidade 

Fazer com que nossos clientes acreditem, confiem no trabalho e nas informações procedentes do Setor. 

7.3.7. Competência 

Ter capacidade (física, emocional e intelectual) para o desenvolvimento dos trabalhos do Setor. Ser 
hábil e objetivo nas decisões e atendimentos aos usuários. Ser eficiente. 
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7.3.8. Qualidade 

A qualidade é o resultado de um trabalho competente a participativo. O objetivo de fazermos nosso 
trabalho com qualidade é promover a satisfação de nossos usuários, tanto internos quanto externos. 
Devemos perseguir a qualidade em todas as atividades do Setor. 

 

7.4 Objetivos Estratégicos 8.  
 

 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Promover o 
desenvolvimento da 
equipe de TI. 

Desenvolver as competências 

dos profissionais de TI 

assegurando a capacitação da 

estrutura funcional compatível 

com as demandas. 

 

1.a Promover capacitação permanente dos 
servidores de TI 

1.b Promover workshops e a formação de 
grupos de trabalho e de pesquisa 

1.c Promover a integração entre os 
servidores de TI proporcionando troca de 
experiências 

Garantir a estrutura 
funcional de TI 

Realizar ações para garantir 

uma estrutura numérica e 

organizacional de TI compatível 

com as demandas do IFBA. 

2.a Realizar trabalho de conscientização da 
importância e necessidades de pessoal 
de TI junto à reitoria, pró-reitorias, campi 
e servidores. 

2.b Ampliar e estruturar a equipe de 
profissionais na proporção do 
crescimento Institucional  

2.c Criar a organização funcional e mantê-la 
compatível com a demanda Institucional 

Garantir a 
infraestrutura de TI. 

Garantir a disponibilidade de 

infraestrutura de TI, adequada e 

proporcional às demandas 

crescentes do IFBA. 

3.a Manter a capacidade do datacenter 
adequada às demandas do IFBA 

3.b Disponibilizar infraestrutura física 
necessária ao desenvolvimento de 
ensino, pesquisa e extensão e atividades 
administrativas, segundo os padrões de 
TI Verde. 

3.c Disponibilizar equipamentos de área de 
trabalho e softwares necessários para o 
desenvolvimento de ensino, pesquisa e 
extensão e atividades administrativas, 
segundo os padrões de TI Verde. 

3.d Doar equipamentos obsoletos a outros 
órgãos segundo a legislação vigente. 
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Tema: Excelência Operacional 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Aprimorar a Gestão de 
TI 

Implantar e ampliar o uso de 

metodologias de gestão de TI, 

de acordo com as melhores 

práticas vigentes. 

4.a Aprimorar o processo de planejamento da 
Contratação e Gestão Orçamentária da TI  

4.b Implantar processo de gestão de 
contratos de TI  

4.c Adotar modelo de gestão baseado no 
modelo de referência COBIT e ITIL 

4.d Implantar a metodologia de gerência de 
projetos  

4.e Manter e acompanhar a gestão do 
planejamento estratégico de TI 

4.f Realizar Gestão Estratégica de 
Segurança da Informação  

Implantar a Gestão de 
Riscos de TI 

Implantar o gerenciamento de 

riscos de TI, de forma a 

contribuir para a continuidade 

dos processos de negócio. 

5.a Realizar avaliação permanente de riscos 
nos serviços prestados  

5.b Realizar a Gestão da Continuidade de 
Negócio - levantar riscos e definir 
procedimentos 

Tema: Orientação para Usuário 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Aperfeiçoar os fluxos 
de trabalho 

Contribuir por meio de 

ferramentas de TI para  que os 

processos institucionais se 

tornem mais ágeis, confiáveis e 

transparentes. 

6.a Apoiar o mapeamento do fluxo de 
processos; 

6.b Prospectar soluções que aperfeiçoem os 
processos de negócio. 

Aprimorar a 
comunicação com o 
usuário referente a 
ações de TI 

Estabelecer canais de 

comunicação com os usuários 

referentes a ações de TI, 

mantendo uma relação de 

confiança e parceria. 

7.a Incluir a comunicação com os usuários 
nos processos de TI 

7.b Proporcionar transparência das ações da 
TI por meio de sítios web 

7.c Disponibilizar e institucionalizar meios de 
comunicação sobre a TI 

7.d Promover eventos voltados aos usuários 
de TI 

Melhorar a qualidade 
dos produtos e 
serviços de TI 

Utilizar ferramentas e 

procedimentos para aprimorar a 

qualidade de entrega dos 

8.a Construir Painéis de Indicadores 
Organizacionais (visão do usuário)  

8.b Ampliar processos de monitoramento, 
controle e melhoria dos serviços. 
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produtos e serviços de TI. 
8.c Implantar procedimentos de 

homologação e entrega dos sistemas  

8.d Iniciar processo para estabelecimento de 
acordos de nível de serviço na prestação 
de serviços de TI 

8.e Promover a capacitação continuada dos 
usuários nos sistemas de informações 
institucionais. 

Tema: Gestão da Organização 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Prover soluções 
tecnológicas em TI 
para a Instituição 

Prover soluções de TI que 

permitam a automatização e 

modernização da organização 

levando em consideração as 

necessidades de acessibilidade 

9.a Prospectar e implementar novas soluções 
em TI 

9.b Atualizar tecnologicamente e ampliar as 
soluções de TI existentes para a área 
administrativa e acadêmica  

9.c  Identificar e disponibilizar novas soluções 
de TI para a administração e o ensino, 
pesquisa e extensão. 

Facilitar o acesso às 
informações 

Utilizar os recursos de TI para 

facilitar o acesso e o 

entendimento das informações 

sob a competência do IFBA. 

10.a Auxiliar o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) com ferramentas para o 
atendimento da Lei de Acesso à 
Informação. 

Intensificar a interação 
com os campi e outras 
instituições 

Intensificar a interação com os 

Campi do IFBA e instituições, 

propiciando a integração, a troca 

de experiências e o trabalho 

colaborativo na área de TI. 

11.a Aproximar equipes técnicas para troca de 
experiências 

11.b Realizar ações de forma colaborativa na 
área de TI através do Colégio de 
Gestores de TI do IFBA. 
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7.5 Análise SWOT da TI organizacional 
 

AMBIENTE EXTERNO À ÁREA DE TI DO IFBA 

Ameaças Oportunidades 

1. Decisão política prevalece sobre critérios técnicos 1. Amadurecimento das soluções colaborativas. 

2. Mudanças políticas podem alterar diretrizes atuais. 2. Existência de demandas tecnológicas reprimidas 

3. Desarticulação entre as áreas demandantes. 3. Apoio da PROAP na execução das ações 

previstas no planejamento. 

4. Interrupção e descontinuidade das demandas 

junto a TI. 

4. Maior integração da atuação de TI na 

Administração Pública Federal, em conformidade 

com as diretrizes do Ministério do Planejamento. 

5. Adoção de soluções em TI independente da 

participação do setor responsável pela TI 
5. Recomendações do TCU e demais órgãos de 

controle, referentes a TI. 

6. Possibilidade de restrição orçamentária. 6. Copa do Mundo 2014 

7. Alta expectativa por resultados imediatos. 7. Olimpíadas 2016 

8. Difícil relacionamento com as operadoras de 

telecomunicações. 

8. Transição de Governo. 

10. Possibilidade de se redirecionar o orçamento de 

TI para outras áreas. 

9. Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 

11. Intervenções na infraestrutura dos prédios sem o 

prévio conhecimento da área de TI. 

10. Existência do Governo Eletrônico (software 

público e integração de sistemas governamentais) 

12. Elaboração e execução de projetos de 

construção civil sem a participação da área de TI. 

 

11. Existência de eventos que tratam de tendências 

inovadoras de TI 

13. Transição de Governo. 12. Convergência de TI com TELECOM 

13. Projeto Nacional de Banda Larga - PNBL 
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AMBIENTE INTERNO À ÁREA DE TI DO IFBA 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

1. Pouca formalização da base de conhecimento de 

serviços de TI 
1. Integração, internamente, nas equipes de TI. 

2. Processos informais de trabalho 2. Incentivo à gestão participativa 

3. Deficiência na comunicação e integração entre as 

equipes 
3. Comprometimento 

 

4. Diversidade e desatualização de softwares 4. Atendimento diferenciado, de acordo com as 

necessidades dos usuários. 

5. Insuficiência de pessoal técnico. 5. Credibilidade da equipe técnica junto aos usuários 

6. Atraso na execução do plano de atualização do 

parque tecnológico 

6. Competência técnica 

7. Ambiente inadequado para as instalações físicas 

da TI. 

7. Agilidade no atendimento de demandas corretivas 

8. Ausência de diretriz que priorize o 

acompanhamento das novas tendências de TI. 

8. Infraestrutura de hardware (Datacenter) 

adequada. 

9. Ausência de área de internalização de novas 

tendências de TI 

9. Existência do Colégio de Gestores de TI dos 

campi do IFBA. 

10. Acúmulo de demandas não atendidas na área de 

desenvolvimento de sistemas 

10. Existência do Comitê de TI. 
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8. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 
 

8.1 Critérios de Priorização 

Para análise da priorização das necessidades foi utilizada a técnica Matriz GUT (Gravidade, Urgência, 
Tendência). 

8.2 Inventário de Necessidades 

As informações foram levantadas junto aos setores dos campi para preenchimento das informações 
dos formulários que se encontram nas planilhas “Ficha de Levantamento de Necessidades”, referente a 
cada campus da instituição. 

9. PLANO DE AÇÕES 
 

Objetivo 
Estratégico 

Ações Estratégicas Necessidade/Projeto 

1.  Promover o 
desenvolvimento 
da equipe de TI. 

1.a Promover capacitação permanente dos 
servidores de TI 

• Contratação de treinamentos conforme 
informações contidas nos formulários 
“Levantamento de Treinamentos a serem 
contratos” (META 29) 

• Capacitar servidores da área de TI nos 
cursos da Escola Superior de Redes da 
RNP através do Plano Anual de 
Capacitação financiado pela SETEC 
(META 30) 

• Capacitar analistas em gerenciamento do 
sistema Windows Server (META 32) 

1.b Promover workshops e a formação de 
grupos de trabalho e de pesquisa 

• Participar do Workshop da Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (WRNP) e reuniões 
correlatas e paralelas (META 22) 

• Realizar Workshop de Tecnologia da 
Informação do IFBA (META 24) 

• Participar do Workshop de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Rede de 
Educação Profissional Cientifica e 
Tecnológica (META 27) 

1.c Promover a integração entre os 
servidores de TI proporcionando troca de 
experiências 

• Realizar encontro com Técnicos de TI e 
Gerentes Acadêmicos do IFBA sobre área 
de TI e sistemas acadêmicos (META 23) 

 

2. Garantir a 
estrutura 
funcional de TI. 

2.a Realizar trabalho de conscientização 
da importância e necessidades de pessoal 
de TI junto ao CONIF, pró-reitorias e 
campi e servidores 

• Participar dos encontros do Fórum de 
Gestores de Tecnologia da Informação do 
CONIF (META 26) 

2.b Ampliar e estruturar a equipe de 
profissionais na proporção do 
crescimento Institucional 

• Contratação de novos analistas e técnicos 
de TI ao longo do biênio (META 28) 

• Manter estagiários de nível superior em 
Computação para atuar nas atividades da 
DGTI (META 31) 

• Equipar a DGTI com posições de trabalho 
adequadas ao quadro funcional (META 
33) 

2.c Criar a organização funcional e • Elaboração e implantação de estrutura da 
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mantê-la compatível com a demanda 
Institucional 

DGTI no Regimento do IFBA (META 61) 

3. Garantir a 
infraestrutura de 
TI. 

3.a Manter a capacidade do datacenter 
adequada às demandas do IFBA 

• Ampliar a capacidade de armazenamento e 
backup dos servidores de rede do IFBA 
(META 02) 

• Ampliar a capacidade de processamento 
dos servidores de rede do IFBA (META 
59) 

• Atualizar sistemas operacionais e de banco 
de dados nos servidores de rede do IFBA 
(META 04) 

• Manter atualizada solução de virtualização 
utilizada (META 15) 

• Melhorar o sistema de refrigeração na 
DGTI do IFBA (META 11) 

• Melhorar em o sistema de distribuição de 
energia elétrica na DGTI do IFBA (META 
10) 

• Aplicar medidas de prevenção de 
incêndios (META 09) 

• Prover solução de contingência e 
disponibilidade por meio de sítio backup 
(META 60) 

• Implantar e atualizar datacenters locais nos 
campi do IFBA (META 62) 

3.b Disponibilizar infraestrutura física 
necessária ao desenvolvimento de ensino 
pesquisa e extensão e atividades 
administrativas segundo os padrões de TI 
Verde. 

• Manter e implantar serviço VoIP e 
Fone@RNP nos novos campi e na Reitoria 
do IFBA (META 06) 

• Modernizar o serviço de proteção à rede de 
computadores do IFBA (META 03) 

• Acompanhar o processo de conexão dos 
campi a Internet via RNP (META 05) 

• Implantar, ampliar e manter rede interna 
nos campi e reitoria do IFBA (META 07) 

• Manter a Rede Metropolitana de Salvador 
(ReMeSSA), conforme Termo de 
Cooperação, visando a continuidade do 
serviços de acesso à internet em alta 
velocidade  (META 08) 

• Gerir, manter e operar a Rede Mongoió do 
projeto cidade digital (Ministério das 
Comunicações) de Vitória da Conquista 
conforme Termo de Cooperação, visando a 
disponibilidade dos serviços de acesso à 
internet em alta velocidade (META 64) 
 

3.c Disponibilizar equipamentos de área 
de trabalho e softwares necessários para o 
desenvolvimento de ensino, pesquisa e 
extensão e atividades administrativas 
segundo os padrões de TI Verde. 

• Renovação e ampliação do parque de 
computadores desktop, notebooks, 
impressoras e dispositivos multimídia 
(META 34) 

• Adquirir Suprimentos de TI (META 38) 
• Manter os sistemas de Informação do 

IFBA: SICAD, SICAD Web, SIGA-EPCT, 
Biblio, SIP etc. (META 12)  

• Implantar, gerir e operar procedimento de 
matrícula on line no SICAD para os campi 
do IFBA por demanda (META 14) 
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• Gerir e operar ambiente informatizado para 
realizar o processo de seleção de novos 
alunos e servidores (META 19) 

• Manter Central de Serviços de TI para 
Reitoria e campi de maior demanda 
(META 35) 

• Manter atualizada solução de antivírus do 
IFBA (META 58) 

3.d Disponibilizar equipamentos 
obsoletos a outros órgãos segundo a 
legislação vigente. 

• Elaborar e implantar  processo de doação 
de equipamentos (META 39) 

4. Aprimorar a 
Gestão de TI  

4.a Aprimorar o processo de 
planejamento da Contratação e Gestão 
Orçamentária de TI 

• Adaptar formulários de contratação do 
SISP e elaborar planilhas de planejamento 
(META 40) 

4.b Implantar processo de gestão de 
contratos de TI 

• Elaborar e Implantar de procedimentos de 
gestão de contratos (META 41) 

4.c Adotar modelo de gestão baseado no 
modelo de referência COBIT e ITIL 

• Qualificar servidores em Governança de TI 
(META 42) 

4.d Implantar a metodologia de gerência 
de projetos 

• Implementar gerência de projetos (META 
43) 

4.e Manter e acompanhar a gestão do 
planejamento estratégico 

• Desenvolver as atividades do Comitê de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
do IFBA (META 20) 

4.f Realizar Gestão Estratégica de 
Segurança da Informação 

• Elaborar e acompanhar a política de 
segurança da Informação (META 44) 

5. Aprimorar a 
Gestão de Riscos 
de TI 

5.a Realizar avaliação permanente de 
riscos nos serviços prestados 

• Avaliar riscos dos processos executados 
(META 45) 

5.b Realizar a Gestão da Continuidade de 
Negócio - levantar riscos e definir 
procedimentos 

• Indicar o plano de sustentação das 
soluções (META 46) 

6. Aperfeiçoar os 
fluxos de trabalho 

6.a Apoiar o mapeamento e o fluxo de 
processos; 

• Documentar processos de negócio (META 
47) 

6.b Prospectar soluções que aperfeiçoem 
os processos de negócio. 

• Implantar sistema de coleta de dados para 
a Comissão Permanente de Avaliação 
(META 13) 

• Implantar o módulo de Controle de 
Tramitação de Processos do Sistema 
SIGA-EPCT no IFBA (META 16) 

• Implantar o módulo de Requisições de 
veículos do Sistema SIGA-EPCT no IF 
BA (META 17) 

• Implantar o módulo acadêmico do SIGA-
EPCT no IFBA (META 18) 

7.  Aprimorar a 
comunicação com 
o usuário 

7.a Incluir a comunicação com os 
usuários nos processos de TI 

• Enviar notícias e informes da TI a 
comunidade (META 49) 

7.b Proporcionar transparência das ações 
da TI por meio de sítios web 

• Manter site WEB da DGTI (Meta 50) 

7.c Disponibilizar e institucionalizar 
meios de comunicação de TI 

• Manter serviços da Internet do IFBA, 
como sítios da Web e sistema de Correio 
Eletrônico (META 48)  

7.d Promover eventos voltados aos 
usuários de TI 

• Realizar eventos de divulgação de serviços 
(META 51)  

8. Melhorar a 
qualidade dos 
produtos e 

8.a Construir Painéis de Indicadores 
Organizacionais (visão do usuário) 

• Apresentar periodicamente indicadores de 
gestão de TI (META 52)  

8.b Ampliar processos de monitoramento, 
controle e melhoria dos serviços 

• Elaborar e executar processo de avaliação 
dos serviços junto aos usuários (META 
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serviços de TI  53) 

8.c Implantar procedimentos de 
homologação e entrega dos sistemas 

• Elaborar procedimentos de homologação 
para desenvolvimento de sistemas (META 
56) 

8.d Iniciar processo para 
estabelecimento de acordos de nível de 
serviço na prestação de serviços de TI 

• Planejar a Estratégia da Contratação 
(META 57) 

8.e Promover a capacitação continuada 
dos usuários nos sistemas de informações 
institucionais 

• Realizar capacitação por meio de 
treinamento presencial e webconferência 
(META 55) 

9. Prover soluções 
tecnológicas em 
TI para a 
Instituição 

9.a Prospectar e implementar novas 
soluções em TI 

• Atualizar e Implementar o serviço de 
videoconferência no IFBA (META 01) 

9.b Atualizar tecnologicamente e ampliar 
as soluções de TI existentes para a área 
administrativa e acadêmica 

• Adquirir software para uso acadêmico em 
laboratórios de ensino e pesquisa conforme 
identificação do corpo docente (META 37) 

9.c Identificar e disponibilizar novas 
soluções de TI para a administração e o 
ensino, pesquisa e extensão 

• Desenvolver novos sistemas por meio de 
Fábrica de Software (META 36) 

• Participar do processo de desenvolvimento 
colaborativo do Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica – SIGA-EPCT (META 63) 

10.  Facilitar o 
acesso às 
informações  

10.a Auxiliar o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) com ferramentas para o 
atendimento da Lei de Acesso à 
Informação. 

• Disponibilizar informações de 
transparência pública (META 54) 

11. Melhorar a 
interação com os 
campi e outras 
instituições 

11.a Aproximar equipes técnicas para 
troca de experiências 

• Realizar visitas nos campi do IFBA 
(META 21) 

•  

11.b Realizar ações de forma colaborativa 
na área de TI através do Colégio de 
Gestores de TI do IFBA 

• Realizar as reuniões anuais do Colégio de 
Gestores de TI dos campi de IFBA (META 
25) 

•  

 

As informações acima são referentes ao Planejamento Sistêmico da instituição e os demais planos de 
ação encontram-se nas planilhas “Mapeamento Estratégico”. 

10. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

O objetivo do Plano de Pessoas é relacionar, diante das ações estratégicas do PDTI, as necessidades 
especificamente relacionadas aos temas pessoal e capacitação. 

Vale destacar que a capacitação objetiva o desenvolvimento dos servidores nas competências 
necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos do PDTI. Estas por sua vez estão alinhadas as 
ações estratégicas da TI. 

Segue nas planilhas “Levantamento de Treinamentos a Serem Contratados”, o levantamento das 
necessidades de capacitação dos servidores e gestores de TI de forma a atender os objetivos 
estratégicos definidos. 

A planilha descreve os treinamentos, com seus respectivos custos (estimados) e poderão ser revistos à 
medida que as ações forem executadas. 
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11. PLANO DE INVESTIMENTO  

O plano de investimento é relacionado aos investimentos em equipamentos, software, treinamentos, 
aquisições, contratações, entre outras soluções de Tecnologia da Informação necessários à manutenção 
e expansão dos serviços de TI. 

A tabela abaixo apresenta as aquisições necessárias para o cumprimento dos objetivos estratégicos 
deste PDTI. Importante ressaltar que os valores demonstrados são estimados e serão reavaliados a 
cada revisão do PDTI.  O plano de investimento (Planejamento Financeiro Consolidado) representa 
todos os gastos programados para o período de 2013 a 2014 com a área de TI . 

 

Planejamento Financeiro Consolidado 
 

Meta  Descrição da Meta  VALOR 2013 (EM 
R$1.000) 

VALOR 2014 
(EM R$1.000) 

01 Atualizar e Implementar o serviço de 
videoconferência no IFBA  

150 150 

02 Ampliar a capacidade de armazenamento e 
backup dos servidores de rede dos campi do 
IFBA  

250 250 

03 Modernizar o serviço de proteção à rede de 
computadores do IFBA  

162 90 

04 Atualizar sistemas operacionais e de banco de 
dados nos servidores de rede do IFBA  

78 0 

05 Acompanhar o processo de conexão dos 
campi a Internet via RNP  

0 0 

06 Manter e implantar serviço VoIP e Fone@RNP 
nos novos campi e na Reitoria do IFBA  

168 84 

07 Implantar, ampliar e manter rede interna nos 
campi e reitoria do IFBA 

600 188 

08 Manter a Rede Metropolitana de Salvador 
(ReMeSSA), conforme Termo de Cooperação, 
visando a continuidade do serviços de acesso 
à internet em alta velocidade 

29 29 

09 Aplicar medidas de prevenção de incêndios  na 
DGTI 

4 0 

10 Melhorar o sistema de distribuição de energia 
elétrica na DGTI e Coinf dos campi de Porto 
Seguro e Santo Amaro  

17 0 

11 Melhorar o sistema de refrigeração na DGTI do 
IFBA e do campus de Porto Seguro 

50 30 

12 Manter os sistemas de Informação do IFBA 
(SICAD, SICAD Web, SIGA-EPT, Biblio, SIP 
etc.)  

0 0 

13 Implantar sistema de coleta de dados para a 
Comissão Permanente de Avaliação (CPA)  

0 15 

14 Implantar, gerir e operar procedimento de 
matrícula on line no SICAD nos campi do IFBA 
por demanda  

0 0 

15 Manter atualizada solução de virtualização 
utilizada na DGTI 

42 0 
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16 Implantar o módulo de Controle de Tramitação 
de Processos do Sistema SIGA-EPCT nos 
campi do IFBA por demanda 

0 0 

17 Implantar o módulo de Requisições de veículos 
do Sistema SIGA-EPCT nos campi do IFBA 
por demanda 

0 0 

18 Implantar o módulo acadêmico do SIGA-EPCT 
no IFBA  

0 0 

19 Gerir e operar ambiente informatizado para 
realizar o processo de seleção de novos 
alunos e servidores  

0 0 

20 Desenvolver as atividades do Comitê de 
Tecnologia da Informação do IFBA  

0 0 

21 Realizar visitas nos campi do IFBA  20 20 

22 Participar do Workshop da Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (WRNP) e reuniões 
correlatas e paralelas  

2 2 

23 Realizar encontro com Técnicos de TI e 
Gerentes Acadêmicos do IFBA sobre área de 
TI e sistemas acadêmicos 

16 16 

24 Realizar Workshop de Tecnologia da 
Informação do IFBA  

0 8 

25 Realizar as reuniões anuais do Colégio de 
Gestores de TI dos campi de IFBA  

8 8 

26 Participar dos encontros do Fórum de 
Gestores de Tecnologia da Informação do 
CONIF  

18 18 

27 Participar do Workshop de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Rede de 
Educação Profissional Cientifica e Tecnológica  

6 6 

28 Contratar novos analistas e técnicos de TI ao 
longo do biênio  

0 0 

29 Contratar treinamentos conforme informações 
contidas nos formulários “Levantamento de 
Treinamentos a serem contratados”  

0 10 

30 Capacitar servidores da área de TI nos cursos 
da Escola Superior de Redes da RNP através 
do Plano Anual de Capacitação financiado pela 
SETEC  

0 0 

31 Contratar e manter estagiários de nível 
superior em Computação para atuar nas 
atividades de TI dos campi e da DGTI  

36 36 

32 Capacitar analistas em gerenciamento do 
sistema Windows Server 2008.  

12 0 

33 Equipar a DGTI com posições de trabalho 
adequadas ao quadro funcional  

8 0 

34 Renovar e ampliar o parque de computadores 
desktop, notebooks, impressoras e dispositivos 
multimídia do Ifba 

1500 1200 

35 Manter Central de Serviços de TI para Reitoria 
e campi de maior demanda 

0 0 
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36 Desenvolver novos sistemas por meio de 
Fábrica de Software  

95 70 

37 Adquirir software para uso acadêmico em 
laboratórios de ensino e pesquisa conforme 
identificação do corpo docente para todos os 
campi 

170 120 

38 Adquirir Suprimentos de TI para todos os 
campi e reitoria 

300 350 

39 Elaborar e implantar processo de doação de 
equipamentos de TI 

0 0 

40 Adaptar formulários de contratação do SISP e 
elaborar planilhas de planejamento da TI 

0 0 

41 Elaborar e Implantar procedimentos de gestão 
de contratos de TI 

0 0 

42 Qualificar servidores em Governança de TI 0 0 

43 Implementar gerência de projetos na DGTI 0 0 

44 Elaborar e acompanhar a política de 
segurança da Informação  

0 0 

45 Avaliar riscos dos processos executados  0 0 

46 Indicar o plano de sustentação das soluções  0 0 

47 Documentar processos de negócio de TI 0 0 

48 Manter serviços da Internet do IFBA, como 
sítios da Web e sistema de Correio Eletrônico  

6 6 

49 Enviar notícias e informes da TI a comunidade 0 0 

50 Manter site web da DGTI  0 0 

51  Realizar eventos de divulgação de serviços  0 0 

52 Apresentar periodicamente indicadores de 
gestão de TI  

0 0 

53 Elaborar e executar processo de avaliação dos 
serviços junto aos usuários  

0 0 

54 Disponibilizar informações de transparência 
pública  

0 0 

55 Realizar capacitação por meio de treinamento 
presencial e webconferência  

0 0 

56 Elaborar procedimentos de homologação para 
desenvolvimento de sistemas informatizados 

0 0 

57 Planejar a Estratégia da Contratação de bens 
e serviços de TI 

0 0 

58 Ampliar e manter atualizada solução de 
antivírus do IFBA  

42 42 

59 Ampliar a capacidade de processamento dos 
servidores de rede do IFBA 

0 48 

60 Prover solução de contingência e 
disponibilidade por meio de sítio backup  

0 660 

61 Implantar a estrutura da DGTI conforme o 
Regimento do IFBA 

0 0 

62 Implantar e atualizar datacenters locais nos 
campi do IFBA  

100 50 

63 Participar do processo de desenvolvimento 
colaborativo do Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica – SIGA-

0 0 
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EPCT 

64 Manter a Rede Mongóia de Vitória da 
Conquista, conforme Termo de Cooperação, 
visando a continuidade dos serviços de acesso 
à internet em alta velocidade 

0 12 

65 Expandir e modernizar o sistema de segurança 
e monitoramento dos campi do IFBA e reitoria 

240 0 

66 Implantar controle de acesso físico no campus 
de Vitória da Conquista 

180 0 

67 Adquirir equipamentos de segurança para a 
biblioteca todos os campi do IFBA 

50 0 

68 Adquirir nobreaks para o campus de Valença 10 0 

69 Contratar empresa para manutenção de 
nobreaks 

12 12 

 TOTAIS 4381 3524 
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12. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – é um instrumento indispensável no processo 
de alinhar as ações da TI aos objetivos estratégicos do IFBA com vistas a garantir as condições 
necessárias para atingir seus objetivos estratégicos. 

Visando atender a atividade de controle do plano, o mesmo deve ser revisado periodicamente para 
avaliação e ajuste das possíveis distorções entre o planejamento e execução do plano. 

Obs.: A primeira revisão será feita seis meses após a sua aprovação e deve ser feita 

semestralmente. 

A medida que as necessidades mais prioritárias forem atendidas, a cada revisão do PDTI as avaliação 
das Necessidades/Projetos serão reavaliadas e novas necessidades priorizadas. 

Cada revisão do PDTI deverá ser homologada pelo Comitê de TI do IFBA e aprovada pelo Reitor da 
instituição, devendo após sua aprovação o resultado ser divulgado para conhecimento. 

 
13. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Foram levantados os seguintes fatores críticos para o impedimento da execução do PDTI: 

• Adequar o quadro de pessoal de TI;  

• Apoio da alta administração; 

• Verbas financeiras para a execução dos projetos; 

• Comprometimento das pessoas com a execução da estratégia de TI; 

• Capacitar os servidores e gestores da área de tecnologia; 
 
 

14. CONCLUSÃO 
 

A Tecnologia da Informação participa do dia-a-dia das organizações como um recurso 
eficiente de gestão da informação e de apoio às decisões. A inovação e a agilidade dessas 
organizações dependem cada vez mais de sua capacidade de perceber as mudanças e 
antecipar-se às novas demandas, realinhando os investimentos em competências, tecnologias, 
produtos e serviços.  
 
São objetivos deste PDTI prover o IFBA dos planos de ação adequados ao atendimento das 
diretrizes indicadas no Plano Estratégico da Tecnologia da Informação deste IFBA,  com 
vistas a indicar as condições necessárias para atingir suas metas. 


