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Apresentação
Este documento apresenta o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETI) 2020 da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), elaborado em consonância com
o Plano de Desenvolvimento Institucional1 (PDI 2019-2023) e ao Plano Diretor de Tecnologia
da Informação e Comunicação2 (PDTIC 2020-2022) da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), bem como à Estratégia de Governo Digital e aos Indicadores de Recredenciamento
Institucional.
O planejamento foi concebido de forma a auxiliar o cumprimento da missão
Institucional que é “Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir
conhecimentos e inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para
o desenvolvimento regional e nacional”.
Além disso, este documento serve como ferramenta de gestão, visando o atendimento
dos objetivos, metas e o desenvolvimento da unidade, bem como a melhoria da qualidade da
graduação, consolidação da pós-graduação, oferta de pesquisas e ações de extensão.
Portanto, o PETI 2020 da Universidade Federal de Mato Grosso é o documento que
norteia as iniciativas relacionadas às Tecnologias da Informação e Comunicação no âmbito da
instituição, com o intuito do cumprimento dos objetivos e metas apresentados no PDTIC 20202022.

1
2

http://www1.ufmt.br/pdiufmt/arquivos/a4e4a963aab7dc8d8cc561b45a1eb965.pdf
http://www1.ufmt.br/pdtic/arquivos/7fd0e4e898ad67ed81278656e2f1cc08.pdf

Organograma
A estrutura organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação é representada pela Figura 1 e atende a todos os campi da UFMT.
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Figura 1 - Organograma da Secretaria de Tecnologia da Informação
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Planejamento da Unidade
As iniciativas que serão desenvolvidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação, alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2022
da UFMT, à Estratégia de Governança Digital e aos Indicadores de Recredenciamento Institucional, são apresentadas no quadro a seguir:
Quadro 1 – Planejamento da Secretaria de Tecnologia da Informação
Metas do PDTIC

Iniciativas

Articular junto à SGP o quadro técnico de TI que se encontra subutilizado, de
modo a mapear e realocar esses servidores na área técnica específica
Qualificar pessoal para atuação nas áreas técnicas Elaborar um plano de capacitação e treinamento de pessoal: capacitação técnica
específicas
Elaborar e Implantar programa de estágio para área de TIC
Capacitar servidores de TIC para melhoria da governança de TIC (COBIT e
ITIL para 12 servidores)
Manter contrato de empresa especializada em outsourcing de impressão
(aluguel de equipamentos e serviços de impressão)
Solicitar a aquisição de Certificado Digital para assinatura de documentos
eletrônicos (Coordenador, Supervisor de Documentação e Intercâmbio e seus
substitutos)
Adquirir Software de Assinador Digital para viabilizar a assinatura de
documentos eletrônicos em lote
Aprimorar a governança e a gestão de TIC com o
Executar plano de ação para ampliar a digitalização do acervo acadêmico da
compromisso de disponibilizar informações
CAE
confiáveis, relevantes e tempestivas à comunidade
Divulgar a base tecnológica e os recursos tecnológicos disponibilizados pela
universitária
STI (Portal da STI, portfólio e catálogo de serviços)
Elaborar documento de orientação para o uso de soluções open source para o
atendimento das demandas institucionais
Implementar sistemas de reserva de espaço físico (reserva de salas, laboratórios,
espaços multimídia, auditórios, etc.)
Ampliar e atualizar o mapeamento dos principais processos de TIC: Aquisições
de TIC (GSA, GMRL), Solicitação de Hospedagem (GMRL), Requisição de

Fonte dos Recursos*
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Convênio
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora

Serviços de TIC (GME, GMRL, CIGSI, CES), Desenvolvimento de Softwares
(CES), Solicitação de e-mail Institucional (CIGSI), Recuperação de senha de email (CIGSI), Desfazimento de Bens de TIC (GME), Ingresso (CAE), Registro
e Emissão Eletrônico de Diplomas (CAE), Regularização de Vínculo
Acadêmico (CAE), Cancelamento de Matrícula (CAE)
Elaborar um documento de orientação para controle de acesso nos espaços da
STI (sala de servidores, conectividade e central telefônica)
Elaborar um documento de orientação para controle de acesso nos espaços da
STI
Normatizar o uso de e-mail institucional
Normatizar o uso de equipamentos de TIC
Normatizar procedimentos de Segurança da Informação e Comunicação (gestão
de ativos e incidentes)
Revisar e complementar o “Plano de atualização e manutenção de
equipamentos”
Atualizar a Política de Governança de TIC
Realizar ações de conscientização, educação ou treinamento em segurança da
informação (2 ao ano)
Contratar empresa especializada na manutenção de equipamentos de
áudio/vídeo (projetor multimídia, caixas som, microfones, equipamento de
Implementar soluções inovadoras nas atividades videoconferência, etc.)
acadêmicas, de pesquisa e extensão
Contratar empresa especializada na manutenção de equipamentos laboratoriais
(microscópios, estereoscópios, balanças, centrífugas, estufas, etc.)
Implementar o Sistema de Gestão de Estágio da Graduação
Elaborar um “ Estudo Técnico de Soluções para Arquitetura de Processamento
e Armazenamento de Dados”
Ampliar os serviços de processamento e armazenamento de dados, em
Viabilizar a hospedagem de serviços com segurança
conformidade com o resultado do estudo técnico
e integridade da informação
Automatizar backup em ambiente de contingência
Mediar a manutenção dos nobreaks de 5 e 10KVA que alimentam os circuitos
das salas dos servidores, conectividade e central Telefônica.

Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Orçamento
Orçamento
Homem hora
Homem hora
Orçamento
Projeto/ Convênio
Homem hora
Orçamento
Projeto/ Convênio

Implementar soluções para as atividades
administrativas e acadêmicas que possibilitem que
elas sejam mais produtivas

Implementar melhorias nas soluções e estruturas de
redes e comunicação

Melhorar o atendimento de manutenções de média e
baixa complexidade em rotinas de TIC
Melhorar a cobertura de rede de Internet

Conduzir processo de aquisição de equipamentos (computadores desktops,
notebooks, projetor multimídia, etc.)
Conduzir processo de contratação para manutenção de equipamentos de
informática (computadores desktops, notebooks, monitores, nobreaks, etc.)
Aplicar tabela de temporalidade nos documentos acadêmicos da CAE
Implementar módulo para emissão de Diploma Digital
Implementar melhorias no Aplicativo UFMT (no perfil de estudante incluir
saldo do RU e criar perfil docente com funcionalidades a definir)
Implementar o Portal Acadêmico para estudantes e docentes
Refatorar a estrutura do Sistema de Gestão de Ingresso – SGI, facilitando a
manutenção do código e o seu compartilhamento. Bem como incluir novas
funcionalidades de administração para a CAE
Aprimorar os aspectos de segurança do Sistema de Digitalização do Acervo
Acadêmico
Aprimorar o Sistema de Digitalização do Acervo Acadêmico
Implementar o sistema de gestão de bolsas e auxílios
Conduzir o processo de aquisição de ativos e passivos de redes para
conectividade (switch e transceiver)
Encaminhar a adequação da estrutura física de salas destinadas a atividades de
TIC (Data Center, central de conectividade, telefonia, etc.)
Conduzir o processo de aquisição de controlador de domínio
Implementar a segmentação por rede virtual de serviços (câmeras, telefones,
switchs impressoras, etc.) e redes de usuários
Habilitar links redundantes no Campus Cuiabá
Conduzir o processo de aquisição de material de consumo e insumos para
manutenção das redes lógica e telefônica
Conduzir o processo de aquisição de material de consumo para manutenção em
equipamentos de TIC (Periféricos, baterias, componentes)
Ampliar a rede sem fio nos campi avançados

Orçamento
Orçamento
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Orçamento
Homem hora
Orçamento
Homem hora
Homem hora
Orçamento
Orçamento
Convênio TED MPT

Conduzir processo de licitação para a manutenção e ampliação da infraestrutura
Orçamento
de comunicação (redes lógica, telefônica e cabeamento óptico)
Integrar o banco de dados ao software de cadastro de visitantes às redes Wi-fi

Homem hora

Elaborar estudo para viabilizar solução de autenticação centralizada de access
Homem hora
point para rede Wi-Fi
Ampliar o controle e o gerenciamento dos espaços Encaminhar estudo para ampliação de vídeo monitoramento no prédio da
físicos da instituição
STI/CAE e SETEC
Ampliar o acesso e mobilidade por meio de pontos de conexão para
Ampliar a cobertura de rede Eduroam na UFMT
funcionários, alunos e visitantes
Manter atualizado os sites da STI e PDTIC, publicar os documentos e
Consolidar o Portal de UFMT
normativas relacionadas às TIC’s
Permitir acesso seguro aos sistemas e serviços entre
Implementar rede virtual privada entre os campi da UFMT
os campi da UFMT
Conduzir o processo de aquisição de soluções de comunicação para ampliação
dos serviços de comunicação via VoIP (gateways, telefones e licenças VoIP)
Ampliar os serviços de comunicação telefônica
Conduzir o processo de aquisição de tarifador de telefonia
Manter os serviços de comunicação institucional (contrato de telefonia fixa e
móvel)
Conduzir o processo de aquisição de licenças para soluções de TIC (windows,
windows server, pacote adobe, Deep Freeze, Kaleidoscope Pro, antivírus)
Implementar módulo para gestão de almoxarifado setorial (projeto piloto na
Aumentar o desempenho, produtividade e
Prefeitura campus Sinop e Departamento de Química campus Cuiabá)
atendimento de requisitos legais com o
Implementar a avaliação de sistemas por meio de formulário eletrônico
desenvolvimento de softwares
(aspectos usabilidade e acessibilidade)
Levantamento dos requisitos necessários ao atendimento da LGPD aplicáveis
aos sistemas e gestão documental da CAE (acervo digital e físico) prazo até

Orçamento
Homem hora
Homem hora
Homem hora
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Homem hora
Homem hora
Homem hora

15/08/2020 Lei Nº 13.853/2019.Comissão Interna: Hernane (CIGSI); Robson
(CES); Júnior (GMRL); Marcos (CAE).
Implementar sistema para a elaborar e disponibilizar da Carta de Serviços da
Homem hora
UFMT

Quadro 2 – Plano de Iniciativas da Secretaria de Tecnologia da Informação
Eixo

Objetivo

Descrição da Meta

Indicador

Meta 2020

1.

1.Potencializar os Recursos Humanos
de TIC

1.Qualificar pessoal para atuação nas áreas técnicas
específicas

Índice de servidores técnicos
qualificados

12

2.

1. Fortalecer a confiança e a
integridade das atividades de TIC

1.Aprimorar a governança e a gestão de TIC com o
compromisso de disponibilizar informações confiáveis,
relevantes e tempestivas à comunidade universitária

Nível de maturidade de
governança e gestão de TIC
baseados no COBIT V4.1

Nível 2

1.Implementar soluções inovadoras nas atividades
acadêmicas, de pesquisa e extensão

Índice de soluções inovadoras para
atividades acadêmicas, de pesquisa
e extensão

10%

2.Implementar recursos tecnológicos que viabilizem a
acessibilidade

Índice de acessibilidade e a
inclusão da pessoa com deficiência

30%

1.Viabilizar a hospedagem de serviços com segurança e
integridade da informação

Índice de hospedagem de serviços

80%

1. Disponibilizar Ferramentas
Educacionais com Base em Recursos
de TIC

3.

2. Garantir a disponibilidade de
recursos e serviços de TIC

2.Implementar soluções para as atividades administrativas e
Índice de soluções para atividades
acadêmicas que possibilitem que elas sejam mais
administrativas e acadêmicas
produtivas
Quantidade de melhoria em
3.Implementar melhorias nas soluções e estruturas de redes
soluções e estruturas de rede e
e comunicação
comunicação

15%

8

4.Melhorar o atendimento de manutenções de média e
baixa complexidade em rotinas de TIC

Nível de disponibilidade de
recursos materiais e de pessoal

Nível1

5.Melhorar a cobertura de rede de Internet

Nível de alcance da rede de
Internet

Nível1

3. Garantir Condições de Trabalho
Adequadas à Equipe de TI

6.Prever ações de contingência para serviços essenciais de
TIC

Previsão de ações de contingência
para serviços essenciais de TIC

100%

1.Consolidar e ampliar o espaço físico das unidades de TIC

Número de campi com espaço
físico consolidado

100%

4. Inibir a Ocorrência de Incidentes de 1.Ampliar o controle e o gerenciamento dos espaços físicos Nível de controle e gerenciamento
da instituição
dos espaços físicos
Segurança

4.

1. Disponibilizar Serviços de
Tecnologia de Comunicação
Institucional

2. Disponibilizar Software para
Sistematização das Atividades
Acadêmicas e Administrativas

Nível1

1.Melhorar o desempenho da transmissão de dados

Quantidade de melhorias
implementadas ou contratadas

2.Ampliar a cobertura de rede Eduroam na UFMT

Número de Access point
contemplados com serviço
Eduroam

3.Consolidar o Portal UFMT

Ações para estimular o uso do
Portal UFMT

2

4.Permitir acesso seguro aos sistemas e serviços entre os
campi da UFMT

Criação de rede virtual privada

1

5.Ampliar os serviços de comunicação telefônica

Nível de serviços de comunicação
telefônica

1.Aumentar o desempenho, produtividade e atendimento de Quantidade de processos
requisitos legais com o desenvolvimento de softwares
automatizados

2

140
(CUC)

Nível 1

3

Iniciativas
Descrição

GUT

Responsável

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1.1.Potencializar os Recursos Humanos de TIC
1.1.1. Qualificar pessoal para atuação nas áreas técnicas específicas
1.1.1.1. Articular junto à SGP o quadro técnico de TI
que se encontra subutilizado, de modo a mapear e
realocar esses servidores na área técnica específica

48

1.1.1.2. Elaborar um plano de capacitação e treinamento
de pessoal: capacitação técnica

48

1.1.1.3. Elaborar e Implantar programa de estágio para
área de TIC

48

1.1.1.4. Capacitar servidores de TIC para melhoria da
governança de TIC (COBIT e ITIL para 12 servidores)

48

Luciney (GSA)
Raphael (CES)
Luciney (GSA),
Carlos (GME),
Jeison (GMRL),
Ana Maria
(SMRT)
Raphael (CES)
Luciney (GSA),
Carlos (GME),
Jeison (GMRL),
Ana Maria
(SMRT)
Luciney (GSA)

2.1. Fortalecer a confiança e a integridade das atividades de TIC
2.1.1. Aprimorar a governança e a gestão de TIC com o compromisso de disponibilizar informações confiáveis, relevantes e tempestivas à comunidade
universitária
2.1.1.1. Manter contrato de empresa especializada em
outsourcing de impressão (aluguel de equipamentos e
serviços de impressão)
2.1.1.2. Solicitar a aquisição de Certificado Digital para
assinatura de documentos eletrônicos (Coordenador,

50
50

Helton (GME)
Edna (CAE)

Supervisor de Documentação e Intercâmbio e seus
substitutos)
2.1.1.3. Adquirir Software de Assinador Digital para
viabilizar a assinatura de documentos eletrônicos em lote
2.1.1.4. Executar plano de ação para ampliar a
digitalização do acervo acadêmico da CAE (prazo legal
até abril/ 2020 para digitalização do acervo acadêmico
CAE)
2.1.1.5. Divulgar a base tecnológica e os recursos
tecnológicos disponibilizados pela STI (Portal da STI,
portfólio e catálogo de serviços)
2.1.1.6. Elaborar documento de orientação para o uso de
soluções open source para o atendimento das demandas
institucionais
2.1.1.7. Implementar sistemas de reserva de espaço
físico (reserva de salas, laboratórios, espaços multimídia,
auditórios, etc.)
2.1.1.8. Ampliar e atualizar o mapeamento dos principais
processos de TIC: Aquisições de TIC (GSA, GMRL),
Solicitação de Hospedagem (GMRL), Requisição de
Serviços de TIC (GME, GMRL, CIGSI, CES),
Desenvolvimento de Softwares (CES), Solicitação de email Institucional (CIGSI), Recuperação de senha de email (CIGSI), Desfazimento de Bens de TIC (GME),
Ingresso (CAE), Registro e Emissão Eletrônico de
Diplomas (CAE), Regularização de Vínculo Acadêmico
(CAE), Cancelamento de Matrícula (CAE)

2.1.1.10. Elaborar um documento de orientação para
controle de acesso nos espaços da STI (sala de
servidores, conectividade e central telefônica)

50

Raphael (CES)

50

Edna (CAE)
Comissão de
Digitalização de
Documentos

24

Luciney (GSA)

30

Raphael (CES)
Carlos (GME)
Jeison (GMRL)

50

Raphael (CES)
Joldemar (CUS)

50

Edna (CAE)
Renan (CIGSI)
Walter (CES)
Luciney (GSA)
Carlos (GME)
Jeison (GMRL)

30

Hernane (CIGSI)
Raphael (CES)
Luciney (GSA)
Carlos (GME)
Jeison (GMRL)
Ana Maria
(SMRT)

2.1.1.11. Normatizar o uso de e-mail institucional
2.1.1.12. Normatizar o uso de equipamentos de TIC
2.1.1.13. Normatizar procedimentos de Segurança da
Informação e Comunicação (gestão de ativos e
incidentes)
2.1.1.14. Revisar e complementar o “Plano de
atualização e manutenção de equipamentos”
2.1.1.15. Atualizar a Política de Governança de TIC

30

Hernane (CIGSI)

30

Hernane (CIGSI)
Jeison (GMRL)
Jonata (GMRL)
Carlos (GME);

30

Hernane (CIGSI)

30
30

Carlos (GME)
Helton (GME)
Luciney (GSA)
Ana Maria
(SMRT)

2.1.1.16 Realizar ações de conscientização,

educação ou treinamento em segurança da
informação (2 ao ano)

30

Hernane (CIGSI)

3.1. Disponibilizar Ferramentas Educacionais com Base em Recursos de TIC
3.1.1. Implementar soluções inovadoras nas atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão
3.1.1.1. Contratar empresa especializada na manutenção
de equipamentos de áudio/vídeo (projetor multimídia,
caixas som, microfones, equipamento de
videoconferência, etc.)

48

Milton (GME)

3.1.1.2. Contratar empresa especializada na manutenção
de equipamentos laboratoriais (microscópios,
estereoscópios, balanças, centrífugas, estufas, etc.)

48

Milton (GME)

3.1.1.3.Implementar o Sistema de Gestão de Estágio da
Graduação

48

Gustavo (CES)

3.2. Garantir a disponibilidade de recursos e serviços de TIC

3.2.1. Viabilizar a hospedagem de serviços com segurança e integridade da informação
3.2.1.1. Elaborar um “ Estudo Técnico de Soluções para
Arquitetura de Processamento e Armazenamento de
Dados”
3.2.1.2. Ampliar os serviços de processamento e
armazenamento de dados, em conformidade com o
resultado do estudo técnico
3.2.1.3. Automatizar backup em ambiente de
contingência
3.2.1.4. Mediar a manutenção dos nobreaks de 5 e
10KVA que alimentam os circuitos das salas dos
servidores, conectividade e central telefônica

80

Renan (CIGSI)
Junior (GMRL)
Willdson (GMRL)
Fábio (GMRL)
Felipe (GMRL)
Jonata (GMRL)

80

Junior (GMRL)
Felipe (GMRL)

80

Renan (CIGSI)
Felipe (GMRL)

80

Jeison (GMRL)
Junior (GMRL)

3.2.2. Implementar soluções para as atividades administrativas e acadêmicas que possibilitem que elas sejam mais produtivas
3.2.2.1. Conduzir processo de aquisição de
equipamentos (computadores desktops, notebooks,
projetor multimídia, etc.)
3.2.2.2. Conduzir processo de contratação para
manutenção de equipamentos de informática
(computadores desktops, notebooks, monitores,
nobreaks, etc.)
3.2.2.3. Aplicar tabela de temporalidade nos documentos
acadêmicos da CAE
3.2.2.4. Implementar módulo para emissão de Diploma
Digital
3.2.2.5. Implementar melhorias no Aplicativo UFMT (no
perfil de estudante incluir saldo do RU e criar perfil
docente com funcionalidades a definir)
3.2.2.6. Implementar o Portal Acadêmico para
estudantes e docentes

30

Carlos (GME)

30

Carlos (GME)
Helton (GME)

30

Edna (CAE)

30

Laislla (CES)

30

João (CES)

30

Luiz (CES)

3.2.2.7. Refatorar a estrutura do Sistema de Gestão de
Ingresso – SGI, facilitando a manutenção do código e o
seu compartilhamento. Bem como incluir novas
funcionalidades de administração para a CAE.
3.2.2.8. Aprimorar os aspectos de segurança do Sistema
de Digitalização do Acervo Acadêmico

30

30

3.2.2.9. Aprimorar o Sistema de Digitalização do Acervo
Acadêmico

30

3.2.2.10. Implementar o sistema de gestão de bolsas e
auxílios

30

Raphael (CES)
Edna (CAE)
Hernane (CIGSI)
Comissão
Gustavo (CES)
Laislla (CES)
Comissão
Luiz (CES)

3.2.3.Implementar melhorias nas soluções e estruturas de redes e comunicação
3.2.3.1. Conduzir o processo de aquisição de ativos e
passivos de redes para conectividade (switch e
transceiver)
3.2.3.2. Encaminhar a adequação da estrutura física de
salas destinadas a atividades de TIC (Data Center,
central de conectividade, telefonia, etc.)
3.2.3.3. Conduzir o processo de aquisição de controlador
de domínio

75

75
75

3.2.3.4. Implementar a segmentação por rede virtual de
serviços (câmeras, telefones, switchs impressoras, etc.) e
redes de usuários

75

3.2.3.5. Habilitar links redundantes no Campus Cuiabá

75

Willdson (GMRL)
Jonata (GMRL)
Jeison (GMRL)
Ana Maria
(SMRT)
Hernane (CIGSI)
Junior (GMRL)
Hernane (CIGSI)
Willdson (GMRL)
Fábio (GMRL)
Jonata (GMRL)
Fábio (GMRL)
Jonata (GMRL)

3.2.4.Melhorar o atendimento de manutenções de média e baixa complexidade em rotinas de TIC
3.2.4.1. Conduzir o processo de aquisição de material de
consumo e insumos para manutenção das redes lógica e
telefônica
3.2.4.2. Conduzir o processo de aquisição de material de
consumo para manutenção em equipamentos de TIC
(Periféricos, baterias, componentes)

24

Jonata (GMRL)
Fábio (GMRL)

24

Felipe (GMRL)
Helton (GME)

3.2.5.Melhorar a cobertura de rede de Internet
3.2.5.1. Ampliar a rede sem fio nos campi avançados
3.2.5.2. Conduzir processo de licitação para a
manutenção e ampliação da infraestrutura de
comunicação (redes lógica, telefônica e cabeamento
óptico)
3.2.5.3. Integrar o banco de dados ao software de
cadastro de visitantes às redes Wi-fi
3.2.5.4. Elaborar estudo para viabilizar solução de
autenticação centralizada de access point para rede WiFi

100

Jeison (GMRL)

100

Fábio (GMRL)

100
100

Felipe (GMRL)
Leandro (CES)
Felipe (GMRL)
Jonata (GMRL)
Renan (CIGSI)

3.4. Inibir a Ocorrência de Incidentes de Segurança
3.4.1.Ampliar o controle e o gerenciamento dos espaços físicos da instituição
3.4.1.1. Encaminhar estudo para ampliação de vídeo
monitoramento no prédio da STI/CAE e SETEC

60

Luciney (GSA)
Jeison (GMRL)
Felipe (GMRL)
Jonata (GMRL)
Júnior (GMRL)

4.1. Disponibilizar Serviços de Tecnologia de Comunicação Institucional
4.1.2. Ampliar a cobertura de rede Eduroam na UFMT
4.1.2.1. Ampliar o acesso e mobilidade por meio de
pontos de conexão para funcionários, alunos e visitantes

24

Felipe (GMRL)

4.1.3. Consolidar o Portal de UFMT
4.1.3.1. Manter atualizado os sites da STI e PDTIC,
publicar os documentos e normativas relacionadas às
TIC’s

24

Luciney (GSA)
Ana Maria
(SMRT)

4.1.4.Permitir acesso seguro aos sistemas e serviços entre os campi da UFMT
4.1.4.1.Implementar rede virtual privada entre os campi
da UFMT

30

Willdson (GMRL)
Renan (GMRL)

4.1.5. Ampliar os serviços de comunicação telefônica
4.1.5.1. Conduzir o processo de aquisição de soluções de
comunicação para ampliação dos serviços de
comunicação via VoIP (gateways, telefones e licenças
VoIP)

125

4.1.5.2. Conduzir o processo de aquisição de tarifador de
telefonia

125

4.1.5.3. Manter os serviços de comunicação institucional
(contrato de telefonia fixa e móvel)

125

Willdson (GMRL)
Ana Maria
(SMRT)
Fabiano (SMRT)
Ana Maria
(SMRT)
Ana Maria
(SMRT)

4.2. Disponibilizar Software para Sistematização das Atividades Acadêmicas e Administrativas
4.2.1. Aumentar o desempenho, produtividade e atendimento de requisitos legais com o desenvolvimento de softwares
4.2.1.1. Conduzir o processo de aquisição de licenças
para soluções de TIC (windows, windows server, pacote
adobe, Deep Freeze, Kaleidoscope Pro, antivírus)
4.2.1.2. Implementar módulo para gestão de
almoxarifado setorial (projeto piloto na Prefeitura
campus Sinop e Departamento de Química campus
Cuiabá)
4.2.1.3. Implementar a avaliação de sistemas por meio
de formulário eletrônico (aspectos usabilidade e
acessibilidade)
4.2.1.4. Levantamento dos requisitos necessários ao
atendimento da LGPD aplicáveis aos sistemas e gestão
documental da CAE (acervo digital e físico) prazo até
15/08/2020 Lei Nº 13.853/2019.Comissão Interna:
Hernane (CIGSI); Robson (CES); Júnior (GMRL);
Marcos (CAE).
4.2.1.5. Implementar sistema para a elaborar e
disponibilizar da Carta de Serviços da UFMT

40

Carlos (GME)
Junior (GMRL)

40

Anderson (CES)

40

Lucas (CES)

40

Hernane (CIGSI)
Robson (CES)
Júnior (GMRL)
Marcos (CAE)

40

Edilson (CES)

Anexo 1 – Quadro Resumo do Plano de Metas do PDTIC 2020-2022
Eixo 1 – Educação e Capacitação Profissional
Objetivo 1:Potencializar os Recursos Humanos de TIC
Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição

Método de cálculo

Qualificar pessoal para atuação nas áreas técnicas Índice de servidores técnicos ∑ de servidores
específicas
qualificados
qualificados

de TI

2020

2021

2022

12

10

20

Eixo 2 - Governança de TI e Confiança Digital
Objetivo 1: Fortalecer a confiança e a integridade das atividades de TIC
Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição

Método de cálculo
Nível 1 - Inicial
Nível
2
intuitivamente

2020

2021

2022

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Repetível

Aprimorar a governança e a gestão de TIC com o
Nível de maturidade de
compromisso de disponibilizar informações
Nível 3 - Processos definidos
governança e gestão de TIC
confiáveis, relevantes e tempestivas à comunidade
baseados no COBIT V4.1
Nível 4 - Gerenciados e
universitária
Medidos
Nível 5 - Otimizado

Eixo 3 - Infraestrutura e Acesso às TIC’s
Objetivo 1: Disponibilizar Ferramentas Educacionais com Base em Recursos de TIC
Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição

Método de cálculo
%
de
soluções inovadoras
Índice
de
soluções
Processos
Implementar soluções inovadoras nas atividades inovadoras para atividades (Quantidade
acadêmicas, de pesquisa e extensão
acadêmicas, de pesquisa e demandados/ atendidos)
extensão
% de Inclusão de pessoa com
Índice de acessibilidade e a
Implementar recursos tecnológicos que viabilizem
deficiência
(Quantidade
inclusão da pessoa com
a acessibilidade
Processos
demandados/
deficiência
atendidos)

2020

2021

2022

10%

15%

30%

30%

30%

40%

Objetivo 2: Garantir a disponibilidade de recursos e serviços de TIC

Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição
Viabilizar a hospedagem de serviços
segurança e integridade da informação

Método de cálculo
% de serviços hospedados

com Índice de hospedagem de (Quantidade de serviços de
serviços
hospedagem
demandados
/atendidos)

Otimizar os recursos energéticos para soluções de Índice de otimização de % de otimização de recursos
TIC
recursos energéticos
energéticos
(Quantidade

2020

2021

2022

80%

80%

80%

0%

5%

15%

Processos
atendidos)

demandados/

% percentual de soluções
Implementar soluções para as atividades Índice de soluções para implementadas
administrativas e acadêmicas que possibilitem que atividades administrativas e
(Quantidade
Processos
elas sejam mais produtivas
acadêmicas
demandados/ atendidos)
Quantidade de melhoria em
soluções e estruturas de rede ∑ de Melhorias Implementadas
Implementar melhorias nas soluções e estruturas de e comunicação
ou adquiridas
redes e comunicação
(∑ de Processos atendidos)

15%

20%

45%

8

5

45

Nível1

Nível1

Nível2

Nível 0: Indisponível
Nível 1: Material ou posto de
trabalho
Nível 2: Material e até 2 postos
(atendimento e suporte aos
usuários de TIC por níveis de
Nível de disponibilidade de serviço; para manutenção de
Melhorar o atendimento de manutenções de média
recursos materiais e de rede e telefonia)
e baixa complexidade em rotinas de TIC
pessoal
Nível 3: Material e 3 postos
(atendimento e suporte aos
usuários de TIC por níveis de
serviço; para manutenção de
rede
e
telefonia;
para
manutenção de equipamentos
de tecnologia e laboratoriais)

Nível 4: Material e 4 postos
(atendimento e suporte aos
usuários de TIC por níveis de
serviço; para manutenção de
rede
e
telefonia;
para
manutenção de equipamentos
de tecnologia e laboratoriais;
para
manutenção
de
equipamentos energéticos)
Nível 0: serviço interrompido
Nível 1: manutenção da rede
existente

Melhorar a cobertura de rede de Internet

Nível 2: solução adquirida,
Nível de alcance da rede de pendente infraestrutura ou
Internet
infraestrutura
disponível,
solução pendente.
Nível
3:
solução
infraestrutura disponíveis.

Implementar firewall nos campi da UFMT

Número de campi com ∑
campi
firewall Implantado
Implantado

com

Nível1

Nível2

Nível3

0

0

3

1

1

1

e

firewall

Previsão de ações de ∑de ações de contingência
Prever ações de contingência para serviços
contingência para serviços executadas
essenciais de TIC
essenciais de TIC
Enquanto menor melhor

Objetivo 3: Garantir Condições de Trabalho Adequadas à Equipe de TI

Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição
Método de cálculo
Consolidar e ampliar o espaço físico das unidades Número de campi com ∑ campi com espaço físico
de TIC
espaço físico consolidado
consolidado

2020

2021

2022

1

1

2

Objetivo 4: Inibir a Ocorrência de Incidentes de Segurança

Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição

Método de cálculo
Nível 0: serviço indisponível

2020

2021

2022

Nível1

Nível2

Nível3

Nível 1: manutenção do serviço
existente
Nível de controle e Nível 2: solução adquirida,
Ampliar o controle e o gerenciamento dos espaços
gerenciamento dos espaços pendente infraestrutura ou
físicos da instituição
físicos
infraestrutura
disponível,
solução pendente.
Nível
3:
solução
infraestrutura disponíveis

e

Eixo 4 - Prestação de Serviços de TIC
Objetivo 1: Disponibilizar Serviços de Tecnologia de Comunicação Institucional
Indicador

Quantificação

Descrição da Meta

Melhorar o desempenho da transmissão de dados

Descrição
Método de cálculo
Quantidade de melhorias
∑ Melhorias Implementadas
implementadas
ou
ou contratadas
contratadas

2020

2021

2022

2

2

2

295
Ampliar a cobertura de rede Eduroam na UFMT

Consolidar o Portal de UFMT

Número de Access point
∑de
Access
point
contemplados com serviço
contemplados pela Eduroam
Eduroam

Ações para estimular o uso
∑de ações previstas
do Portal UFMT

Permitir acesso seguro aos sistemas e serviços entre Criação
os campi da UFMT
privada

de

rede

virtual Rede implementada 1;

140

100

(CUC)

(CUA,
CUS,
UFR)

(CUC)

2

2

2

1

1

1

Nível 1

Nível 2

Nível 2

Rede não implementada 0
Nível 0: serviço interrompido
ou inexistente

Ampliar os serviços de comunicação telefônica

Nível de serviços
comunicação telefônica

Nível 1: manutenção da rede
de existente
Nível 2: solução adquirida,
pendente infraestrutura ou
infraestrutura
disponível,
solução pendente.

Nível
3:
solução
e
infraestrutura disponíveis.

Objetivo 2: Disponibilizar Software para Sistematização das Atividades Acadêmicas e Administrativas

Indicador

Quantificação

Descrição da Meta
Descrição
Aumentar o desempenho,
atendimento de requisitos
desenvolvimento de softwares

produtividade
legais com

e
Quantidade de
o
automatizados

Método de cálculo
∑
de
processos
processos
automatizados
ou
melhorados de forma digital

2020

2021

2022

3

4

4

