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APRESENTAÇÃO
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2014-2017 (PDTI) constitui-se em
documento orientador para implementar parâmetros e diretrizes nas ações de
informática assegurando o cumprimento das políticas institucionais da UFBA e
marcando o início de um novo ciclo de planejamento para as TICs (Tecnologias
da Informação e da Comunicação) na Universidade Federal da Bahia.
Dada a importância crescente que a TI tem no contexto da instituição, tornou-se
de extrema relevância o planejamento dos investimentos e da utilização dos recursos de TI com vistas a oferecer o suporte apropriado as ações da instituição.
Para a sua concretização foram levantadas informações sobre as demandas de
TI da UFBA através de pesquisa nos principais instrumentos de planejamento:
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Estratégia Geral de Tecnologia da
Informação do Governo Federal (EGTI); além do Levantamento de Necessidades
de TI dos órgãos e unidades e nas referências legais que norteiam as ações de
TI na administração pública.
As metas e ações planejadas nesse instrumento estão organizadas em um conjunto de seis áreas estratégicas que tratam dos temas: sistemas de informação,
novas tecnologias, TIC na educação, infraestrutura de hardware e software, governança de TI e recursos humanos. Esses objetivos estão distribuídos em trinta
e nove metas correspondentes, que orientam as ações de TI planejadas para o
período.
No cumprimento do seu papel de estar permanentemente alinhado com a estratégia da UFBA, o documento está aberto a revisões periódicas para se manter
em acordo com a dinâmica das demandas da instituição.
João Carlos Salles Pires da Silva
Reitor
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Capítulo 7
PDTI

PLANO DE METAS E AÇÕES

A definição das áreas estratégicas, metas e ações que irão orientar a gestão de TI da UFBA, no
período 2014 a 2017, foi feita a partir do levantamento das necessidades identificadas pelos
órgãos e unidades, pelos documentos que tratam do planejamento de TI na UFBA, e das boas
práticas de governança, planejamento e prestação de serviços de TI, recomendadas pelos órgãos do Governo Federal (SISP/MPOG, TCU, CGU).
As metas e ações propostas para este PDTI foram agrupadas nas seguintes áreas estratégicas:

1
6

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

RECURSOS
HUMANOS
DE TI

5
GOVERNANÇA
DE TI

2
NOVAS
TECNOLOGIAS

ÁREAS
ESTRATÉGICAS

4

3
TIC NA
EDUCAÇÃO

INFRAESTRUTURA
DE HARDWARE
E SOFTWARE

Em cada área estratégica são definidas metas e para cada uma delas são estabelecidas macro
ações previstas para o período de vigência deste PDTI. Para cada meta estão elencados a “origem” da meta, os principais “envolvidos”, no que diz respeito à participação direta na execução
dos processos para a conclusão da meta, os principais “indicadores” e uma estimativa de prazo
para a “conclusão das macro ações”. Ressalte-se que muitas das ações previstas nesse plano
pressupõem condicionantes mínimos, como disponibilidade orçamentária, contratação de recursos humanos, etc. Na fase de execução das metas, planos de ação detalhados deverão ser
definidos pela área técnica executora e publicados para acompanhamento pela comunidade.
Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I Sistemas de Informação
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1

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

T

“Simplificação,
integração e
modernização
dos processos e
sistemas da UFBA”

em-se verificado um constante crescimento da demanda por novos sistemas e
por atualização dos existentes, motivado por vários fatores, tais como, crescimento da universidade, mudanças dos processos institucionais, modificações
na legislação, exigências governamentais, fornecimento de informações a órgãos externos, necessidade de adoção de novas tecnologias, dentre outros.
Nesse contexto, torna-se prioritária a busca da ampliação do portfólio de sistemas de
informação, tanto voltado para informatização dos processos organizacionais, quanto
para a oferta de ferramentas de apoio à tomada de decisão, essenciais para o desenvolvimento das atividades da Universidade em todas as suas áreas.
Observa-se, contudo, um aumento da defasagem histórica entre a quantidade de demandas recebidas e a capacidade de atendimento, motivada, principalmente, pela situação do quadro de servidores de TI, que apresenta limitações em quantidade e em
perfis de competências. Como alternativa para ampliação do quadro de TI, a UFBA
estabeleceu em 2013 um projeto de desenvolvimento institucional para implantação de
uma Fábrica de Software na STI, atualmente em fase de produção e expansão, cujo propósito principal é desenvolver, adaptar e implantar soluções de sistemas de informação.
Por outro lado, no diagnóstico realizado em conjunto com a comunidade, observou-se
uma necessidade imediata de simplificação e modelagem de processos institucionais,
além de modernização, ampliação de funcionalidades e integração dos sistemas de
informação existentes para as áreas acadêmicas e administrativas. A resposta para tais
anseios é o programa institucional UFBA SIM.
O programa institucional UFBA SIM – Sistemas Integrados e Modernos - visa a implantação de novos sistemas de informação gerenciais, com simplificação, modernização e integração de processos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão) e administrativos (recursos humanos, administração, contratos, patrimônio). O UFBA SIM tem
como base a adoção, implantação e adequação dos Sistemas Integrados de Gestão
(SIGs), desenvolvidos pela UFRN, e que vêm sendo adotados por diversas Instituições
Federais de Ensino. Os SIGs incorporam o SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas, o SIGRH – Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos, o SIPAC – Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Controle
e o SIGAdmin – Sistema Integrado de Gestão da Administração e Comunicação.
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Os SIGs contemplam diversos módulos e para
a implantação efetiva de cada um deles, deve-se respeitar as seguintes etapas: análise de
requisitos, migração de dados, customização,
treinamento dos usuários, efetiva utilização
pela comunidade.

META 1.1

Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA

A adoção do SIGAA, através de convênio de cooperação técnica com a UFRN, busca oferecer,
em substituição ao atual sistema acadêmico-SIAC desenvolvido pela UFBA e em uso nos últimos
15 anos, não apenas uma atualização tecnológica mas a disponibilização de um conjunto amplo
e integrado de serviços para administração das áreas de graduação, pós-graduação (stricto e
lato sensu), projetos de pesquisa, de extensão, de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente
virtual de aprendizado.
Além disso, o SIGAA disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores
de ensino a distância, coordenações lato sensu, stricto sensu e de graduação e comissões de
avaliação (institucional e docente).
O SIGAA contempla 27 principais módulos, dos quais 20 são potenciais candidatos a serem
implantados na UFBA. Os primeiros a serem implantados são os módulos: Stricto Sensu, Ambiente Virtual, Diploma e Graduação. Os demais seguirão um planejamento conjunto com a área
gestora (pesquisa, ensino, extensão) e obedecerão às relações de interdependência entre eles.
Origem da meta: Itens XI, XII, XIII, XVII das Diretrizes institucionais e parágrafos 4.4, (Pesquisa, Criação e Inovação, Diretriz, metas VI e VII), 4.5 (Extensão, Diretriz A, metas I e II) e
5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, metas V e XII) do PDI UFBA; Demandas da
PROGRAD, PROEXT, PROPCI, PROPG, PROAE, Levantamento de Necessidades para o PDTI
UFBA e Programa UFBA SIM.
Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I Sistemas de Informação
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Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas

A decisão pela adoção e implantação dos SIGs foi realizada pela nova gestão a partir de recomendações realizadas pelas comissões instituídas (Portarias 307/2014 e 57/2015) com o intuito
de avaliar a adequação dos SIGs aos sistemas
e processos da UFBA quanto ao atendimento
dos requisitos funcionais (aderência de processos e práticas) e técnicos (arquitetura de software, modelo de dados, capacidade de evolução,
manutenção, etc.). As comissões tiveram ampla participação dos gestores e representantes
diretamente relacionados às áreas acadêmicas
(comissão de avaliação do SIGAA) e de recursos
humanos (comissão de avaliação do SIGRH),
além de profissionais da área técnica.

Envolvidos: PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, Conselhos Acadêmicos, Assessoria de TI,
STI, SUPAD, SUPAC e SEAD.
Indicadores: Convênio realizado, requisitos validados, migração de dados realizada, módulos
implantados, usuários replicadores identificados e treinados.
Conclusão das ações planejadas: 100% do convênio em 2015, 100% da análise de requisitos
em 2016, 80% da migração de dados em 2017, 100% dos módulos Strictu Sensu e Ambiente
Virtual em 2017, 50% dos módulos de Graduação e Diploma em 2017, 100% dos replicadores
do módulo Stricto Sensu e Ambiente Virtual treinados em 2017.

META 1.2

Adaptar e Implantar o Sistema Integrado de
Gestão e Recursos Humanos – SIGRH

A adoção do SIGRH, através de convênio de cooperação técnica com a UFRN, busca oferecer
um largo conjunto de procedimentos de recursos humanos voltados para os servidores e a administração da instituição, citados, os principais, a seguir: registros funcionais, progressão funcional
automática, relatórios de RH, plano de gestão e metas, avaliação funcional, dimensionamento de
força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, dentre outros.
Além disso, disponibiliza portais específicos para: gestor, docente, auditoria, servidor e chefia
da unidade.
O SIGRH contempla cerca de 19 principais módulos. Os primeiros a serem implantados são os
módulos de Capacitação e Cadastro. Os demais, seguirão um planejamento conjunto com a
área gestora (recursos humanos) e obedecerão às relações de interdependência entre eles.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, metas V e XII) do PDI UFBA; Demandas da PRODEP e Levantamento
de Necessidades para o PDTI UFBA e Programa UFBA SIM.
Envolvidos: PRODEP, Assessoria de TI, STI e SUPAD.
Indicadores: Convênio realizado, requisitos validados, migração de dados realizada, módulos
implantados, usuários replicadores identificados e treinados.
Conclusão das ações planejadas: 100% do convênio em 2015, 100% da análise de requisitos em
2016, 100% da migração de dados em 2017, 100% dos módulos Capacitação e Cadastro em
2017, 100% dos replicadores de cada módulo treinados em 2017.

10

Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I Sistemas de Informação

META 1.3

Consolidar a implantação e utilização do
Sistema Integrado de Gestão Administrativa
- SIPAC

Na área administrativa, será dado prosseguimento à consolidação e ampliação da utilização
do SIPAC, Sistema Integrado de Gestão Administrativa, desenvolvido pela UFRN e objeto de
convênio de cooperação técnica, através da implantação de todos os módulos disponíveis, desativando os sistemas legados que possam ser substituídos pelas funcionalidades desse pacote.
Oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. O sistema SIPAC integra totalmente a área administrativa, desde a requisição (material,
prestação de serviços, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagens, material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído internamente.
Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços,
patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas, abastecimento
e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos, dentre outras funcionalidades.
O SIPAC contempla cerca de 27 principais módulos. Desses, 11 já foram implantados na UFBA,
restando os módulos Transporte, Liquidação de Despesa, Faturas, Patrimônio, Auditoria e Controle Interno, e Bolsas. Para o interstício desse plano, prevê-se inicialmente a implantação do módulo de Transporte. Os demais, seguirão um planejamento conjunto com a área gestora (administração, planejamento e patrimônio) e obedecerão às relações de interdependência entre eles.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais e parágrafos 5.1 (Planejamento
e Gestão, Diretriz A metas II, IV E V) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, metas V
e XII) do PDI UFBA; Demandas da PROAD, PROPLAN e Levantamento de Necessidades para o
PDTI UFBA e Programa UFBA SIM.
Envolvidos: PROPLAN, PROAD, Assessoria de TI, STI e SUPAD.
Indicadores: Convênio renovado, módulos antigos consolidados, módulos novos implantados,
usuários replicadores identificados e treinados.
Conclusão das ações planejadas: 100% do convênio em 2015, 100% módulos consolidados em
2017, 100% do módulo Transporte em 2016, 100% dos módulos Liquidação de Despesa; Faturas; Patrimônio; Auditoria e Controle Interno e Bolsas em 2017.
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META 1.4

Consolidar a implantação e utilização
do Sistema Integrado de Gestão da
Administração e Comunicação - SIGADMIN

Consolidar a utilização do SIGADMIN, sistema responsável pela administração e gestão dos três
sistemas integrados (SIGRH, SIGAA e SIPAC) desenvolvido pela UFRN, objeto de convênio de
cooperação técnica. Este sistema gerencia entidades comuns entre os sistemas informatizados,
tais como: usuários, permissões, unidades, mensagens, notícias, gerência de sites e portais,
dentre outras funcionalidades.
Será feita uma reestruturação na estrutura organizacional da UFBA cadastrada no Sistema e definição de processos para utilização das funcionalidades comuns do sistema, no âmbito da UFBA.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais e parágrafos 5.1 (Planejamento
e Gestão, Diretriz A metas II, IV E V) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, metas V
e XII) do PDI UFBA; Demandas da PROAD, PROPLAN e Levantamento de Necessidades para o
PDTI UFBA e Programa UFBA SIM.
Envolvidos: PROPLAN, PRODEP, PROAD, Assessoria de TI, STI e SUPAD.
Indicador: estrutura organizacional definida.
Conclusão das ações planejadas: 100% da adequação da estrutura organizacional aos sistemas
em 2016.

META 1.5

Definir ambiente para extração de dados
gerenciais dos sistemas integrados para
apoio à tomada de decisão

Realizar estudos em novas tecnologias para extração de informações em nível gerencial, a partir
dos sistemas integrados (SIGRH, SIGAA, SIPAC), que permitam aos gestores situados nos níveis
tático e estratégico um melhor planejamento e execução de suas ações.
A implantação desse ambiente complementará os dados oriundos dos sistemas de informação
SIGAA, SIGRH e SIPAC e abastecerá de informações os níveis estratégicos, com vistas às melhorias dos processos gerenciais da instituição.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais, e parágrafos 3.8.1 (Avaliação Institucional, metas V e VI) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, metas V e XII) do PDI
UFBA e Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA.
Indicador: Estudo realizado e modelo/ambiente definido.
Conclusão das ações planejadas: 100% do projeto em 2017.
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META 1.6

Desenvolver, atualizar e modernizar
os Portais Institucionais

Nesta meta visamos o desenvolvimento de portais e sites padronizados e de fácil acesso às informações institucionais, além da sua extensão para redes sociais, a sua adequação ao eMAG
e o atendimento à Lei de Acesso à Informação. Deve-se ainda promover, de forma contínua, a
atualização tecnológica e estética dos portais da instituição e ampliar, para todos os setores institucionais (pró-reitorias, superintendências, unidades acadêmicas), a oferta desse serviço.
Alguns portais institucionais, de algumas pró-reitorias e superintendências, ainda são carentes
de informação, a exemplo da PROAE, PROPCI, SUPAC. Pretende-se atualizar e melhorar a arquitetura da informação de tais portais.
Dentre os novos portais planejados, destacamos o Agenda UFBA e o Portal da Gestão. O portal
Agenda UFBA concentrará as informações e dará visibilidade a todos os eventos realizados na
UFBA, nas mais diversas categorias: cursos, congressos, eventos artísticos, defesas de dissertação e teses, etc. Com a necessidade de compartilhar com a comunidade UFBA informações
relacionadas com a administração vigente, o Portal de Gestão será uma forma de centralizar as
informações, servindo como o mais novo canal de acompanhamento das ações adotadas pela
gestão da UFBA. Neste novo portal serão abordados diversos temas como: mobilidade, acessibilidade, licitações, comunicação, pessoas, limpeza, obras, segurança, TIC, entre outros.
Deve-se acrescentar o fato dos sistemas de informação a serem implantados – SIGAA, SIGRH e
SIPAC oferecem vários portais de serviços e acesso à informações, direcionados para os diversos
segmentos de usuários e gestores.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, meta XII) do PDI UFBA e Levantamento de Necessidades para o
PDTI UFBA.
Envolvidos: Assessoria de TI, STI, Assessoria de Comunicação Institucional e Pró-Reitorias.
Indicador: Portais atualizados, Portais desenvolvidos
Conclusão das ações planejadas: Fluxo contínuo, de acordo com planejamento da área usuária,
100% Agenda UFBA em 2014, 100% Portais PROAE e PROPCI em 2015, 100% Portal SUPAC em
2016, 100% Portal da Gestão em 2017.

META 1.7

Implantar processo eletrônico de tramitação
de documentos

Essa meta refere-se à necessidade de um processo automatizado de tramitação de processos administrativos e acadêmicos na UFBA de forma digital, segundo legislação vigente e alinhada com
a proposta do Processo Eletrônico Nacional (PEN) e do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do
Governo Federal, de forma a promover a eficiência da gestão de documentos, sustentabilidade
ambiental e a economia para os cofres públicos com a eliminação da tramitação de papel.
Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I Sistemas de Informação
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Essa meta deve ser associada com estudos sobre a gestão eletrônica de documentos (GED) e
suas políticas arquivísticas. Além disso, deve ser incorporada a essa meta estudos relacionados
as tecnologias atualmente utilizadas para a memória arquivística eletrônica, responsáveis por
garantir autenticidade e inviolabilidade do documento nascido através do meio digital. Esses
estudos tem como objetivo a integração de todas essas tecnologias num futuro próximo.
Origem da meta: Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 sobre o uso do meio eletrônico
para a realização do processo administrativo.
Envolvidos: PROAD, PROPLAN, Assessoria de TI, STI e SUPAD.
Indicador: Sistema para tramitação eletrônica de documentos implantado.
Conclusão das ações planejadas: 100% do sistema implantado em 2017.

ÁREA ESTRATÉGICA 1: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
METAS

AÇÕES
A1.1.1 Avaliar as funcionalidades disponíveis no SIGAA

M1.1 Adaptar e Implantar
Sistema Integrado de
Gestão de Atividades
Acadêmicas - SIGAA

A1.1.2 Avaliar e dimensionar o esforço de customizar o SIGAA para
a instituição UFBA
A1.1.3 Celebrar convênio para uso do SIGAA na UFBA
A1.1.4 Realizar customização e implantação dos módulos de acordo
com planejamento
A1.2.1 Avaliar as funcionalidades disponíveis no SIGRH

M1.2 Adaptar e Implantar
o Sistema Integrado
de Gestão e Recursos
Humanos – SIGRH

A1.2.2 Avaliar e dimensionar o esforço de customizar o SIGRH para
a instituição UFBA
A1.2.3 Celebrar convênio para uso do SIGRH na UFBA
A1.2.4 Realizar customização e implantação dos módulos de acordo
com o planejamento
A1.3.1 Avaliar e consolidar o uso dos módulos SIPAC já implantados

M1.3 Consolidar a
implantação e utilização
do Sistema Integrado de
Gestão Administrativa –
SIPAC

A1.3.2 Analisar os módulos SIPAC não implantados versus rotinas
institucionais existentes, especificando as novas customizações
A1.3.3 Contratar ou desenvolver internamente e implantar as
customizações dos módulos do sistema
A1.3.4 Capacitar os usuários para uso do sistema SIPAC
A1.3.5 Implantação de novos módulos conforme planejamento
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M1.4 Consolidar a
implantação e utilização
do Sistema Integrado de
Gestão da Administração
e Comunicação –
SIGADMIN

M1.5 Definir ambiente
para extração de dados
gerenciais dos sistemas
integrados para apoio à
tomada de decisão

A1.4.1 Revisar unidades acadêmicas e administrativas já cadastradas
A1.4.2 Comparar as unidades cadastradas com a Estrutura
Organizacional da UFBA
A1.4.3 Definir processos e procedimentos operacionais para
utilização das funcionalidade comuns
A1.5.1 Prospectar e avaliar ferramentas e tecnologias de B.I.
(Business Intelligence)
A1.5.2 Definir modelo do ambiente e ferramentas adequadas às
estruturas de dados dos sistemas integrados da UFBA
A1.5.3 Realizar capacitação nas ferramentas e tecnologias a serem
adotadas
A1.6.1 Redesenhar a arquitetura da informação dos portais e
sites institucionais considerando o atendimento ao modelo de
acessibilidade do Governo Eletrônico (e-MAG) e a lei de acesso à
informação

M1.6 Desenvolver,
atualizar e modernizar
os Portais Institucionais

A1.6.2 Promover atualização tecnológica dos portais institucionais,
considerando Drupal 7, e fazer um estudo sobre a possibilidade de
diversificação de tecnologias com o Wordpress.
A1.6.3 Integrar os portais e sites da UFBA às Redes Sociais
A1.6.4 Desenvolver e implantar a Agenda UFBA
A1.6.5 Desenvolver e implantar o Portal da Gestão
A1.7.1 Mapear o cenário atual da UFBA referente à tramitação de
processos institucionais (administrativos e acadêmicos)

M1.7 Implantar processo
eletrônico de tramitação
de documentos

A1.7.2 Identificar melhorias a partir dos processos mapeados
A1.7.3 Avaliar alternativas viáveis, incluindo o SIPAC, para atender
ao decreto 8.539/2015 do Governo Federal, que deu origem ao
Processo Eletrônico Nacional (PEN)
A1.7.4 Implantar o sistema selecionado para atendimento ao
decreto 8.539/2015
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2
NOVAS TECNOLOGIAS

C

om o objetivo de simplificar e garantir mobilidade e segurança no acesso aos serviços institucionais, ampliar
a disponibilidade de espaço para armazenamento de
dados e fomentar e apoiar as pesquisas de base computacional, foram definidas algumas metas que visam a integração
de novas tecnologias a serviços já existentes e novos serviços
oferecidos à comunidade universitária.
Para a adoção destas novas tecnologias serão necessárias ações
de prospecção, estudo de viabilidade técnica e financeira, projeto de interoperabilidade com processos e serviços já existentes e capacitação técnica.

“Acesso seguro,
abrangente e
universal da
comunidade UFBA
aos serviços
internos e externos”
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META 2.1

Implantar Cartão de Identificação Digital
para a Comunidade UFBA

A atual Administração Central da Universidade vem se dedicando a estudos para implantação
do Cartão de Identificação UFBA com tecnologias digitais visando oferecer à comunidade universitária (docentes, discentes e técnicos) e de visitantes maior segurança e facilidade no acesso
a serviços institucionais tais como o Buzufba, bibliotecas, restaurantes universitários, estacionamentos, laboratórios, etc.
Com a implantação do Cartão de Identificação UFBA pretende-se também gerar informações
estatísticas decorrentes do uso destes serviços, em busca de melhoria da qualidade e otimização dos custos.
Desta maneira, esta meta tem como objetivo fornecer uma plataforma de serviços aos estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes baseados no uso da tecnologia dos cartões
SmartCard (Cartões Inteligentes) de forma integrada, segura e que proporcione o gerenciamento de uma série de demandas administrativas da Universidade, tais como: (i) acesso ao ônibus
da UFBA (BUZUFBA); (ii) acesso a dependências da universidade: restaurante universitário, salas
seguras, estacionamentos, moradias estudantis (iii) gerenciamento de empréstimos em bibliotecas; (iv) bilhetagem eletrônica das refeições do restaurante universitário; (v) assinatura digital de
documentos (memorandos e processos); etc.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, IV, V) do PDI UFBA; demandas de órgãos e unidades da UFBA e EGTI 2013-2015.
Envolvidos: PROPLAN, PROAD, PRODEP, PROAE, Assessoria de TI, STI e SUPAD.
Indicadores: Tecnologias adquiridas, Cartão de Identificação Implantado.
Conclusão das ações planejadas: 10% em 2015 (prospecção), 20% em 2016 (convênio, licitações) e 60% em 2017 (contratação e implantação).

META 2.2

Oferecer serviço de acesso sem fio seguro e
federado para a comunidade internacional
de educação e pesquisa

Através do serviço Eduroam (education roaming) - serviço de acesso sem fio seguro para a comunidade internacional de educação e pesquisa, a UFBA oferecerá aos estudantes, pesquisadores e equipes das instituições participantes da Eduroam, acesso seguro à Internet por meio de
conexão sem fio (WI-FI) dentro de seus campi e em qualquer local que disponibilize este acesso
como provedor de serviço, mediante conta única válida para todos os serviços oferecidos à Federação, eliminando a necessidade de múltiplas senhas de acesso e processos de cadastramento, a exemplo da consulta aos periódicos da CAPES que dispensará o uso de VPN.
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Além disso, está sendo integrado a esse serviço a CAFe - Comunidade Acadêmica Federada –
uma federação de identidade que reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras, que tem
por objetivo possibilitar que cada usuário utilize uma conta única, criada em sua instituição de
origem, a fim de eliminar a necessidade de múltiplas senhas e processos de cadastramento.
Informações sobre os serviços estarão disponíveis em eduroam.ufba.br e cafe.ufba.br.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e meta VII) do PDI UFBA; demandas dos órgãos e
unidades da UFBA; Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA e EGTI 2013-2015.
Envolvidos: Assessoria de TI e STI.
Indicadores: Serviços Eduroam e CAFe disponibilizados.
Conclusão: 40% em 2015 e 60% em 2016.

META 2.3

Prover armazenamento em nuvem das
informações institucionais

Buscando ampliar a disponibilidade de espaço para armazenamento de dados, a UFBA visa
implantar o Nuvem UFBA - um serviço de infraestrutura para armazenamento confiável, que
permita aos alunos, professores e pesquisadores utilizarem uma plataforma em nuvem segura,
eficiente e altamente disponível. Este serviço estará disponível em nuvem.ufba.br e poderá integrar futuramente outros ambientes de armazenamento já disponíveis, como o porta-arquivos
do e-mail e o servidor de arquivos. Os recursos de armazenamento disponíveis permitem que o
serviço seja oferecido incialmente a docentes e pesquisadores. Com a ampliação da capacidade, demais membros da comunidade: estudantes e técnicos, serão beneficiados.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e meta V) do PDI UFBA; demandas dos órgãos
e unidades da UFBA; e EGTI 2013-2015.
Envolvidos: PROPLAN, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Serviço de armazenamento em nuvem disponibilizado.
Conclusão: 40% em 2015, 40% em 2016 (oferta a docentes) e 20% em 2017 (oferta a outros
membros).
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META 2.4

Disponibilizar serviços através de
Dispositivos Móveis

A oferta de serviços e aplicativos através de dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc.) é
cada vez mais comum. Nesse contexto, a UFBA pretende adotar infraestrutura e prover serviços
que facilitem o acesso às informações institucionais pela comunidade universitária e de visitantes, de forma mais rápida, eficaz e segura.
Dentre os serviços e informações que poderão ser oferecidos de forma progressiva, através de
dispositivos móveis, estão: solicitações de requerimentos, consulta a empréstimos de livros,
consultas de datas e notas de provas, lançamento de notas, informações sobre bolsas, normas
acadêmicas, calendário letivo, horários de ônibus e mapas dos campi, relação das unidades e
órgãos, telefones e e-mails de contato.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e metas VII e XII) do PDI UFBA; demandas
dos órgãos e unidades da UFBA; Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA e EGTI
2013-2015.
Envolvidos: Pró-Reitorias, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Serviços para dispositivos móveis disponibilizados.
Conclusão das Ações Planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com o planejamento das áreas
usuárias.

META 2.5

Estruturar a área de Computação de
Alto Desempenho

Com o objetivo de fomentar e apoiar as pesquisas de base computacional, a UFBA pretende
promover discussões com a comunidade acadêmica visando estabelecer diretrizes para a implantação de núcleo de computação de alto desempenho, que contemple: o compartilhamento
dos recursos, o trabalho cooperativo dos grupos de pesquisa beneficiados e o aumento da
produção científica; o gerenciamento dos recursos computacionais e de infra-estrutura; e a prestação de serviços de apoio técnico, informação e treinamento à comunidade de pesquisadores.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e meta V) do PDI UFBA; demandas dos órgãos
e unidades da UFBA e EGTI 2013-2015.
Envolvidos: PROPCI, PROPG, Assessoria de TI, STI, unidades acadêmicas (comunidade de docentes e pesquisadores).
Indicador: Debate sobre provimento de computação de alto desempenho na UFBA promovido.
Conclusão das ações planejadas: 100% em 2017.
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META 2.6

Promover a expansão e consolidação do
serviço VoIP

A UFBA é instituição parceira do serviço fone@RNP, que conecta diversas instituições de ensino
e pesquisa brasileiras e internacionais, agências estatais e outras instituições de ensino e pesquisa parceiras da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) por meio de tecnologia de voz sobre IP (VoIP),
permitindo que as chamadas realizadas por voz (via telefone comum, telefone IP ou softphone)
sejam encaminhadas através da internet, e proporcionando um potencial de economia no custo
das ligações interurbanas e internacionais.
Uma etapa inicial deste serviço, atendendo ao campus de Ondina, já é oferecida à comunidade
UFBA, tendo como perspectivas a melhoria e ampliação desse serviço para toda UFBA nas ligações de longa distância, proporcionando a diminuição significativa dos gastos com telefonia.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e meta V e VII) do PDI UFBA; Demandas
dos órgãos e unidades da UFBA; Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA e EGTI
2013-2015.
Envolvidos: PROPLAN, SUMAI, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Serviço VOIP expandido e consolidado.
Conclusão das Ações Planejadas: 30% em 2015, 20% em 2016 e 50% em 2017.

Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas
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META 2.7

Implantar infraestrutura para emissão de
Certificado Digital para a comunidade
acadêmica

A Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa (ICPEdu) consiste na implantação
de uma infraestrutura de criação de certificados digitais e chaves de segurança, aplicados em
autenticação, assinatura digital e sigilo, dentro do ambiente das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFEs), Unidades de Pesquisa (UPs) e demais instituições de ensino, conferindo credibilidade aos serviços e processos administrativos das instituições, bem como garantindo a identidade de seu portador. Além disso, permite que processos sejam executados com maior eficiência
e agilidade, resultando em economia de tempo e dinheiro.
A UFBA pretende aderir ao projeto ICPEdu, criando uma infraestrutura de chaves públicas para
emissão gratuita de certificado digital para qualquer membro da comunidade acadêmica que
tenha interesse.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e meta XI) do PDI UFBA; demandas dos órgãos
e unidades da UFBA; Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA e EGTI 2013-2015.
Envolvidos: PRODEP, SUPAD, Assessoria de TI e STI.
Indicadores: Projeto elaborado, Credenciamento obtido e Implantação iniciada.
Conclusão das Ações Planejadas: 10% em 2016 (estudos), 90% em 2017 (projeto e início da
implantação).
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META 2.8

Estruturar processos e tecnologias para
Gestão de Identidade na UFBA

A gestão de identidade é uma disciplina da área de segurança da informação que lida com a
identificação e controle de acesso de usuários a recursos ou sistemas, de forma global, centralizada, automatizada, segura e auditável. No âmbito da UFBA, é importante estruturar um
repositório de informações dos usuários para autenticação, autorização e contabilização, bem
como rever processos e fluxos de gestão das identidades e dos perfis de acesso, garantindo a
segurança em todo ciclo de vida das identidades de usuário.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, IV, V e meta V) do PDI UFBA; demandas dos órgãos
e unidades da UFBA e EGTI 2013-2015.
Envolvidos: PROPLAN, PRODEP, PROGRAD, PROPG, PROPCI, PROEXT, Assessoria de TI, STI,
SUPAD, SUPAC.
Indicador: Processos para gestão de identidade estruturados.
Conclusão das ações planejadas: 10% em 2016 (estudos) e 90% em 2017 (estruturação).

“Certificação
Digital e Gestão
de Identidades
para agilidade
e melhoria da
segurança”
Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas
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ÁREA ESTRATÉGICA 2: NOVAS TECNOLOGIAS
METAS

AÇÕES
A 2.1.1 Elaborar levantamento de requisitos e estudo de viabilidade
financeira
A 2.1.2 Contratar tecnologia de Smart Card

M 2.1 Adotar cartão de
identificação para acesso
a serviços disponibilizados
para a comunidade UFBA

A 2.1.3 Implantar tecnologia Smart Card para uso de serviços
em contextos diversos, tais como: bibliotecas, restaurantes
universitários, BUZUFBA, laboratórios, salas de aula e dependências
das unidades acadêmicas e administrativas, estacionamentos, etc..
A 2.1.4 Gerar informações gerenciais e estatísticas sobre o uso dos
serviços, a exemplo de (i) mapeamento do fluxo (quantidade) de
usuários do BUZUFBA, (ii) mapeamento do fluxo (quantidade) de
usuários do restaurante

Meta 2.2 Oferecer
serviço de acesso sem fio
seguro e federado para a
comunidade internacional
de educação e pesquisa

Meta 2.3 Prover
armazenamento em
nuvem das informações
institucionais

A 2.2.1 Implantar o serviço Eduroam nas unidades administrativas e
acadêmicas da Universidade.
A 2.2.2 Implantar o serviço CAFe na Universidade.
A 2.2.3 Realizar a revisão e reestruturação da base de usuário.
A 2.3.1 Disponibilizar o serviço de forma progressiva para a UFBA
A 2.3.2 Ampliar a capacidade de armazenamento dos dados
A 2.4.1 Prover pessoal para desenvolvimento de aplicações voltadas
para dispositivos móveis

Meta 2.4 Disponibilizar
serviços através de
dispositivos móveis

A 2.4.2 Prospectar e definir framework de suporte ao
desenvolvimento
A 2.4.3 Desenvolver e implantar os serviços

Meta 2.5 Estruturar a área
de Computação de Alto
Desempenho

A 2.5.1 Promover discussões sobre computação de alto
desempenho na UFBA
A 2.5.2 Estabelecer diretrizes para oferta e uso de computação de
alto desempenho na UFBA
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A 2.6.1 Implantar o primeiro gateway VoIP na Central Telefônica do
Campus de Ondina

Meta 2.6 Promover a
expansão e consolidação
do serviço VoIP

A 2.6.2 Ampliar a capacidade das centrais telefônicas da
Universidade e localizações distintas
A 2.6.3 Ampliar a solução para todas as centrais telefônicas que
realizam chamadas de longa distância
A 2.6.4 Prover suporte necessário para a garantia da disponibilidade
do serviço
A 2.7.1 Elaborar projeto para implantação de infraestrutura para
emissão de Certificado Digital

Meta 2.7 Implantar
infraestrutura para
emissão de Certificado
Digital para a comunidade
acadêmica

A 2.7.2 Iniciar processo de obtenção de credenciamento ao projeto
ICPEDU da RNP
A 2.7.3 iniciar estruturação dos processos de registro e distribuição
de certificados para os usuários da rede UFBA

A 2.8.1 Revisar e reestruturar a base de usuários da UFBA, mantendo
de forma consistente os vínculos ativos dos usuários e seus perfis de
acesso e promovendo ações de atualização cadastral.

M 2.8 Estruturar
processos e tecnologias
para Gestão de Identidade
na UFBA

A 2.8.2 Promover a gestão de identidade UFBA entre órgãos
gestores da informação nas unidades acadêmicas e administrativas
da Universidade, definindo processos de gerenciamento de
identidade e fornecendo interfaces para execução desses processos

A 2.8.3 Iniciar a implantação de novos controles de segurança da
informação no processo de autenticação centralizada da UFBA,
considerando capacidade para autenticação de múltiplos fatores,
por exemplo através da implantação de uma Política de Senhas e do
uso de login/senha + SMS
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3
TIC NA
EDUCAÇÃO

O

uso de Tecnologias de Informação
e Comunicação como plataforma
de apoio às atividades educacionais da Universidade tem se ampliado
cada vez mais, desde o uso de computadores ligados à internet e conectados a
projetores multimídia com equipamentos
de som, passando pelas salas de videoconferências, até os ambientes virtuais de
aprendizagem. Entretanto, tal uso precisa
ser ampliado e qualificado, de modo a garantir um serviço superior. Pessoal, capacitação, equipamentos e padronização são
requisitos fundamentais para tal objetivo.
Embora as metas desta área estratégica
estejam de forma direta ou indiretamente
presentes em áreas anteriores, optou-se
por destacá-la devido à sua importância
para uma instituição universitária como a
UFBA.

META 3.1

Capacitar pessoal para utilização de TIC
na Educação

Esta meta visa preparar a comunidade, particularmente professores e servidores técnico-administrativos, para utilizar os recursos de tecnologia da informação e comunicação no apoio às
atividades educacionais com o objetivo de atender às expectativas pedagógicas da instituição,
alinhadas com seu planejamento educacional.
Origem da meta: Itens V, XII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 4.3 (Educação a Distância, Diretriz A, Metas II, VI e VII) e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PRODEP, PROGRAD, SEAD, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Pessoal Capacitado.
Conclusão das Ações Planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com o planejamento das áreas
usuárias.

META 3.2

Equipar espaços comuns de convivência
com recursos multimídia e de acesso à
Internet

Equipar auditórios, salas de reuniões, bibliotecas, espaços artísticos, culturais, museus, e ambientes de convivência com equipamentos de projeção, sonorização e acesso à internet já é
uma tendência consolidada na instituição, que precisa ser ampliada e principalmente otimizada
quanto a padrões de equipamentos e de uso, incluindo mobiliários.
Origem da meta: Itens VIII, XII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafos 4.3 (Educação a
distância, Diretriz A, Metas VI e VII) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III e V e meta II) do PDI UFBA e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PROGRAD, PROPG, PROPLAN, SUMAI, SUPAC, Assessoria de TI, STI e unidades
acadêmicas.
Indicador: espaços físicos equipados.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com o planejamento das áreas
usuárias.
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META 3.3

Estruturar a oferta de recursos e serviços de
videoconferência na instituição

A instituição conta com salas de videoconferência em número insuficiente para atendimento à
crescente demanda pelo serviço. Além da ampliação da quantidade e estrutura necessárias para
provimento do serviço ao qual se propõem, é preciso universalizar e facilitar o compartilhamento
destes recursos entre as diversas unidades da UFBA, disponibilizar o uso para toda a comunidade, e otimizar os processos operacionais para uma maior e melhor utilização.
A web conferência é outra forma de realização de videoconferência, permitindo que participantes compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus computadores.
Este serviço é ofertado na UFBA através do mConf, em parceria com a RNP, e cujo acesso é
facilitado pelo CAFe (Meta 2.2).
A adoção e ampliação do serviço de videoconferência para a realização de bancas de mestrado
e doutorado permitirá uma redução significativa nos custos com passagens e diárias.
Origem da meta: Itens VIII, XII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafos 4.3 (Educação a
Distância, Diretriz A, Metas VI e VII) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, meta IX)
do PDI UFBA e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PROPG, PROPCI, Unidades Acadêmicas, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Serviço de videoconferência estruturado.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com o planejamento das áreas
usuárias.

Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas
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META 3.4

Manter e desenvolver ambientes virtuais de
aprendizagem

Para oferecer o suporte necessário ao uso do Moodle, ambiente virtual de aprendizagem adotado pela UFBA, a STI mantém no seu datacenter a infraestrutura computacional, e no Núcleo de
Ensino a Distância e Tecnologias de Educação o pessoal técnico que atua na implantação, configuração, atualização e manutenção do ambiente, dando apoio permanente a todos os projetos,
disciplinas e cursos desenvolvidos no Moodle, e como agentes catalisadores ¬no processo de
formação da comunidade, particularmente professores e servidores, no uso do ambiente.
Além do moodle, é necessário prospectar e/ou desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem
alternativos integrados ou integráveis com o Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas.
Através desta meta a UFBA busca empreender ações que garantam o suporte de TIC necessário
para apoiar as atividades na área de ensino à distância.
Origem da meta: Itens V, XII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafos 4.3 (Educação a
Distância, Diretriz A, metas II, VI e VIII), 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e meta V) e 5.7 (Políticas para o corpo técnico-administrativo, metas I e III) do PDI
UFBA e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: Assessoria de TI, SEAD e STI.
Indicador: Ambientes virtuais de aprendizagem consolidados.
Conclusão das ações planejadas: 30% em 2016, 70% em 2017.
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META 3.5

Instalar Salas de Aula Computadorizadas

Com a perspectiva de qualificar o ensino e aprendizagem em sala de aula com o uso de recursos
tecnológicos, a UFBA busca, através desta meta, instalar nas salas de aula ambiente gerenciado
com disponibilidade de equipamentos de TIC, software e serviços para uso pelo corpo docente
e discente da UFBA.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e meta IX) do PDI UFBA; Demandas dos órgãos
e unidades da UFBA e Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PROGRAD, PROPG, SUMAI, SUPAC, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Salas de aula computadorizadas instaladas.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com o planejamento das áreas
usuárias.

META 3.6

Implantar infraestrutura para o
desenvolvimento de tecnologias
educacionais

A UFBA procura com esta meta garantir a infraestrutura necessária para a concepção e produção
de conteúdos didáticos audiovisuais (como vídeo-aulas) e multimídia (objetos de aprendizagem)
destinados as modalidades presenciais ou a distância, a partir da aquisição de equipamentos e
mobiliários e da adequação/construção do espaço físico pertinente.
Origem da meta: Itens I, XVII e XIX das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 Acessibilidade
(consideração II) e 6.3 Educação a Distância (considerações de I a IX) do PDI UFBA; Plano de
ação da SEAD UFBA; Demandas das coordenações e núcleos da SEAD e levantamento de necessidades para a oferta de cursos a distância da UFBA.
Envolvidos: SEAD, SUMAI, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Infraestrutura Implantada.
Conclusão das ações planejadas: 30% em 2016, 70% em 2017.
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META 3.7

Implantar infraestrutura para
armazenamento, distribuição e exibição
dos objetos de aprendizagem

Ao equipar e oferecer o suporte necessárioao streaming de vídeo, armazenamento e exibição
de vídeo aulas e objetos de aprendizagem multimídia a UFBA busca viabilizar a oferta de cursos
a distância e consolidar as práticas e métodos de ensino-aprendizagem inovadores nos diversos
cursos presenciais e a distância da universidade.
Origem da meta: Itens I, XVII e XIX das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 Acessibilidade
(consideração II) e 6.3 Educação a Distância (considerações de I a IX) do PDI UFBA; Plano de
ação da SEAD UFBA; Demandas das coordenações e núcleos da SEAD e levantamento de necessidades para a oferta de cursos a distância da UFBA.
Envolvidos: SEAD, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Infraestrutura Implantada.
Conclusão das ações planejadas: 100% em 2017.

Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas

Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I TIC na Educação

31

ÁREA ESTRATÉGICA 3: TIC NA EDUCAÇÃO
METAS

M3.1 Capacitar pessoal
para utilização de TIC na
educação

AÇÕES
A3.1.1 Desenvolver Plano de Capacitação em TIC na Educação para
os perfis de professor e técnico-administrativo
A3.1.2 Executar o Plano de Capacitação em TIC na Educação para
professores e técnico-administrativos
A3.2.1 Realizar levantamento das necessidades de recursos
multimídia e de acesso à internet
A3.2.2 Especificar e manter padrões técnicos para equipamentos,
software e serviços de infraestrutura de TI com recursos multimídia e
de acesso à internet

M3.2 Equipar espaços
comuns de convivência
com recursos multimídia
e de acesso à internet

A3.2.3 Adquirir equipamentos e mobiliários para implantação de
recursos multimídia e de acesso à internet
A3.2.4 Elaborar normatização para acesso e uso dos recursos
multimídia
A3.2.5 Realizar capacitação de pessoal no uso dos recursos
multimídia
A3.3.1 Realizar levantamento das necessidades de salas de
videoconferência

A3.3.2 Elaborar planejamento para a oferta de recursos e serviços de
videoconferência para a comunidade
M3.3 Estruturar a oferta
de recursos e serviços
de videoconferência na
instituição

A3.3.3 Adquirir os recursos (equipamentos, software e mobiliários)
para videoconferência

A3.3.4 Implantar a infraestrutura de videoconferência

A3.3.5 Capacitar pessoal no controle e uso dos recursos de
videoconferência
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A3.4.1 Desenvolver plano de infraestrutura e serviços para
ambientes virtuais de aprendizagem

M3.4 Manter e
desenvolver ambientes
virtuais de aprendizagem

A3.4.2 Adquirir infraestrutura e contratar serviços para suporte a
ambientes virtuais de aprendizagem
A3.4.3 Prover pessoal, no quantitativo e competências necessários,
para o desenvolvimento das atividades associadas aos ambientes
virtuais de aprendizagem
A3.4.4 Prospectar / desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem
integrados ao Sistema Acadêmico
A3.5.1 Definir política institucional para instalação de salas de aula
computadorizadas
A3.5.2 Especificar, publicar e manter padrões técnicos para
equipamentos, software e serviços de infraestrutura para as salas
de aula

M3.5 Instalar salas de aula
computadorizadas

A3.5.3 Elaborar projetos para as salas de aula de acordo com suas
finalidades
A3.5.4 Adquirir equipamentos, software e demais itens para as salas
de aula
A3.5.5 Instalar equipamentos, software e demais itens nas salas
de aula
A3.6.1 Adquirir equipamentos, softwares e demais itens para a
produção de vídeo aulas

M3.6 Implantar
infraestrutura para o
desenvolvimento de
tecnologias educacionais

A3.6.2 Adquirir equipamentos, softwares e demais itens para a
produção de objetos de aprendizagem
A3.6.3 Prover pessoal especializado para a concepção e produção
de vídeo aulas
A3.6.4 Prover pessoal especializado para o design e
desenvolvimento de objetos de aprendizagem

M3.7 Implantar
infraestrutura para
armazenamento,
distribuição e exibição de
objetos de aprendizagem

A3.7.1 Adquirir equipamentos, softwares e demais itens para
armazenamento e exibição de vídeo aulas
A3.7.2 Adquirir equipamentos, softwares e demais itens para
armazenamento e exibição de objeto de aprendizagem multimídia
A3.7.3 Prover pessoal especializado e contratar serviços para
suporte aos portais de tecnologias educacionais
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4

INFRAESTRUTURA
DE HARDWARE E
SOFTWARE

E

ssa área tem como objetivo a promoção da melhoria e a ampliação (atualização tecnológica) da infraestrutura e da conectividade de TI no âmbito da
UFBA. A infraestrutura de TI é fundamental para a realização das atividades diárias, tanto administrativas quanto as voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão.
Prover os ambientes de trabalho, de salas de aula e laboratórios, com uma rede lógica eficiente e de alta disponibilidade é uma das principais atividades relacionadas
com à TI esperadas pela comunidade universitária. As
metas desse objetivo estão relacionadas à infraestrutura
de processamento de dados (datacenter); ao parque de
estações de trabalho; à rede lógica cabeada nos campi;
à rede lógica sem fio (wireless); à aquisição de software;
à rede de TIC das unidades; e aos padrões de interoperabilidade. Para atender a esse objetivo estratégico
foram definidas as oito metas descritas a seguir.

“Atualização
tecnológica,
ampliação e
manutenção da
infraestrutura de
hardware e software”
34
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META 4.1

Atualizar, ampliar e manter a Infraestrutura
do Datacenter

Esta meta está relacionada à atualização tecnológica, uso racional de energia, aumento da confiabilidade, redução de custos operacionais e ampliação da infraestrutura de processamento
de dados. O datacenter é um ambiente especial voltado para a instalação dos servidores de
serviços corporativos e de gestão da rede, que requer garantia de disponibilidade dos serviços
em regime de 24x7x365, energia elétrica, controle de temperatura e umidade, segurança e restauração, conforme normas técnicas existentes. A dependência dos processos institucionais do
suporte da TI somente poderá ser garantida com a adequada operação ininterrupta do datacenter, de acordo com as normas técnicas especificadas para este ambiente.
Será necessário elaborar projeto e construir espaço físico, anexo à STI, adequado para abrigar o
novo sistema de fornecimento de energia elétrica para o datacenter com nova subestação, geradores, no-breaks e quadro elétricos, objetivando o aumento da segurança e disponibilidade.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, V e meta V) do PDI UFBA e Levantamento de
Necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: SUMAI e STI.
Indicador: Projeto elaborado, infraestrutura ampliada/atualizada.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com a disponibilidade orçamentária.

META 4.2

Atualizar e ampliar o parque de estações
de trabalho e dispositivos móveis, com seus
equipamentos, software e serviços

Esta meta está relacionada à atualização tecnológica, uso racional de energia, aumento da confiabilidade, redução de custos operacionais e ampliação da infraestrutura de processamento
de dados. O datacenter é um ambiente especial voltado para a instalação dos servidores de
serviços corporativos e de gestão da rede, que requer garantia de disponibilidade dos serviços
em regime de 24x7x365, energia elétrica, controle de temperatura e umidade, segurança e restauração, conforme normas técnicas existentes. A dependência dos processos institucionais do
suporte da TI somente poderá ser garantida com a adequada operação ininterrupta do datacenter, de acordo com as normas técnicas especificadas para este ambiente.
Será necessário elaborar projeto e construir espaço físico, anexo à STI, adequado para abrigar o
novo sistema de fornecimento de energia elétrica para o datacenter com nova subestação, geradores, no-breaks e quadro elétricos, objetivando o aumento da segurança e disponibilidade.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e meta IX) do PDI UFBA; Demandas dos órgãos
e unidades da UFBA e Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA.
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Envolvidos: PROPLAN, PROAD, STI.
Indicadores: Padrões técnicos definidos e publicados, infraestrutura ampliada/atualizada, Serviços
de apoio contratados.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com a disponibilidade orçamentária.

META 4.3

Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura
da rede cabeada

Esta meta está relacionada à ampliação da infraestrutura da rede lógica do campus, através de
investimentos em equipamentos, software e serviços, como a manutenção e expansão do cabeamento de fibra óptica, instalação de novos ativos de rede, contratação de novos enlaces até os
campi e melhoria da estrutura de gestão da rede.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e metas VII e VIII) do PDI UFBA; Demandas dos
órgãos e unidades da UFBA e Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PROAD, PROPLAN, SUMAI e STI.
Indicadores: Projetos de ampliação/atualização tecnológica elaborados, infraestrutura ampliada/atualizada, Serviços de apoio contratados.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com a disponibilidade orçamentária e planejamento conjunto com a área executora.

META 4.4

Atualizar, ampliar a cobertura e
manter a rede sem fio

Essa meta visa a ampliação do alcance e da qualidade das conexões com internet sem fio, de
modo a assegurar o efetivo acesso à rede mundial em todos os prédios dos campi da UFBA.
Com isso, busca-se inibir a proliferação de equipamentos de acesso à rede sem fio sem concordância e acompanhamento da STI, que dificulta as atividades relacionadas à gerência da rede.
Outro benefício associado a essa meta é a redução da demanda por recursos dos laboratórios
acadêmicos de TI, uma vez que há um grande número de alunos que podem se conectar à esta
rede através de seus próprios equipamentos de TI.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e metas VII e VIII) do PDI UFBA; Demandas dos
órgãos e unidades da UFBA e Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PROAD, PROPLAN, SUMAI e STI.
Indicadores: Projetos de atualização/ampliação elaborados, infraestrutura ampliada/atualizada,
Serviços de apoio contratados, políticas e normas de uso definidas.
Conclusão das ações planejadas: 100% do projeto elaborado em 2015; Fluxo contínuo de acordo com a disponibilidade orçamentária.
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META 4.5

Aquisições de software

Os vários levantamentos de necessidades de recursos de TI constataram significativa demanda
por aquisições de software. É prioritária também a definição de uma política que oriente como
deverá ser efetuada a adoção e a aquisição de software pela instituição, conforme Meta 5.2,
ação contemplada na área de Governança de TIC, como também o encaminhamento de ações
para suprir as demandas já existentes por aquisição de aplicativos de escritório, aplicativos específicos para o ensino e a pesquisa, e aplicativos para uso pelos laboratórios institucionais.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e meta II) do PDI UFBA; Demandas dos órgãos e
unidades da UFBA; Levantamento de Necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: PROPLAN, PROAD, PROPCI, PROPG, Assessoria de TI e STI.
Indicadores: Políticas e normas de aquisição de software definidas, softwares adquiridos.
Conclusão das ações planejadas: 100% da definição das políticas e normas em 2017, Fluxo Contínuo de acordo com a disponibilidade orçamentária.

META 4.6

Adequar a infraestrutura de suporte a
equipamentos de rede das unidades
universitárias e órgãos administrativos

Esta meta refere-se à melhoria da infraestrutura das salas técnicas que abrigam os equipamentos
de rede que atendem cada unidade da instituição. A condição atual dessas salas hoje, no que se
refere à infraestrutura física, controle de acesso e demais elementos, é responsável por grande
parte das ocorrências de indisponibilidade da rede nas unidades. Busca-se elaborar projeto com
especificação de padrões técnicos para infraestrutura de suporte a equipamentos de rede para
as salas técnicas das unidades administrativas e acadêmicas.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais, e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, V e metas VII e VIII) do PDI UFBA; demandas dos
órgãos e unidades da UFBA e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA.
Envolvidos: Assessoria de TI, STI, PROAD, PROPLAN e SUMAI.
Indicador: especificação de padrões técnicos para sala elaborada, infraestrutura das salas técnicas readequadas.
Conclusão das ações planejadas: 100% da especificação em 2017, fluxo contínuo de acordo
com a disponibilidade orçamentária e planejamento conjunto com a área executora.

Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I TIC na Educação

37

META 4.7

Adotar padrões e-PING

Essa meta trata da adoção e implementação de padrões tecnológicos e especificações técnicas
definidos na arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) abrangendo as áreas de interconexão (aplicação, rede/transporte, enlace/físico), segurança (comunicação
de dados, correio eletrônico, criptografia, desenvolvimento de sistemas, serviços de rede, rede
sem fio, resposta a incidentes), meios de acesso (estações de trabalho, mobilidade, TV digital).
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações III, V e metas V, VII, VIII, XI) do PDI UFBA; EGTI 2011-2012
– Plano de Metas da UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA e
SISP – Autodiagnostico UFBA 2013.
Envolvidos: Assessoria de TI e STI
Indicador: Padrões adotados
Conclusão das ações planejadas: Fluxo Contínuo de acordo com o planejamento da área técnica

META 4.8

Definir modelo de manutenção
de computadores

Durante cerca de 25 anos funcionou na UFBA o Núcleo de Manutenção de Equipamentos de
Pesquisa – NUMEP. Este Núcleo cumpriu um importante papel na manutenção de equipamentos em geral, e de informática em particular, principalmente microcomputadores e impressoras,
até a sua extinção, em 2008. Desde então, e a despeito do crescimento do número de equipamentos na UFBA, não se implementou nenhuma iniciativa institucional para preencher a lacuna
deixada. Como forma de mitigar o problema, passou-se a realizar a aquisição de equipamentos
desktops e laptops com garantia estendida, tendo como requisitos o atendimento on-site e com
todos os custos sob responsabilidade dos fornecedores das máquinas.
Faz-se necessário evoluir este modelo substituto à manutenção, pois há um contingente considerável de computadores com configurações que ainda permitem sua utilização por um tempo
adicional razoável e que eventualmente apresentam problemas de baixo custo de reparo, mas
que, por se encontrar fora do período de garantia, não são consertados e acabam sendo substituídos, desnecessariamente, por computadores novos. Torna-se necessária uma avaliação sobre se
a relação custo x benefício deste modelo se apresenta vantajosa. No que se refere a impressoras,
optou-se pela contratação, em modelo de outsourcing, do serviço de fornecimento das máquinas,
com a manutenção incluída. O objetivo desta meta é avaliar as questões relativas à manutenção
do parque de microcomputadores da UFBA e definir um modelo viável para solução do problema.

38

Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I TIC na Educação

Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, V e metas V, VII, VIII, XI) do PDI UFBA; EGTI 20112012 – Plano de Metas da UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento de necessidades para o PDTI
UFBA e SISP – Autodiagnostico UFBA 2013.
Envolvidos: PROAD, SUMAI e STI.
Indicador: Modelo de manutenção de computadores definido.
Conclusão das ações planejadas: 100% em 2017.

META 4.9

Ampliar a oferta de serviços de email para
a comunidade UFBA

Atualmente, o email é o principal instrumento de comunicação individual da Universidade com
a comunidade, além de permitir acesso a serviços, participação nas listas de discussões e uma
maior interação do membro na Universidade.
A UFBA já disponibiliza esse serviço para professores, técnicos-administrativos, estudantes de
pós-graduação e estudantes ligados a projetos de pesquisa e extensão. O propósito dessa meta
é ampliar os serviços de correio eletrônico para os demais estudantes, em nível de graduação.
O serviço será disponibilizado para os estudantes durante sua permanência na Universidade e
será implantado de forma gradativa.
O atendimento desta meta está condicionado à ampliação da capacidade de armazenamento
de dados que abrigará a expansão do serviço de email.
Origem da meta: Itens VIII e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.4 (Tecnologia da
Informação e Comunicação, considerações III, V e metas V, VII, VIII, XI) do PDI UFBA; EGTI 20112012 – Plano de Metas da UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento de necessidades para o PDTI
UFBA e SISP – Autodiagnostico UFBA 2013.
Envolvidos: STI, SUPAC, PROGRAD.
Indicador: Serviço de e-mail disponibilizado para os estudantes de graduação.
Conclusão das ações planejadas: 100% do modelo definido em 2016 e 100% da disponibilização do serviço para os alunos de graduação em 2017.

ÁREA ESTRATÉGICA 4: INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE
METAS

AÇÕES
A4.1.1 Elaborar projeto para o datacenter que contemple os
requisitos técnicos de ambiente físico, equipamentos, software e
serviços, objetivando o aumento da segurança, disponibilidade,
desempenho e atualização tecnológica
A4.1.2 Elaborar projeto para o sistema de refrigeração que atenda
as demandas atuais do datacenter

M4.1 Atualizar, ampliar e
manter a infraestrutura do
datacenter

A4.1.3 Elaborar projeto e construir sala física para abrigar sistema
elétrico do datacenter
A4.1.4 Ampliar a capacidade de armazenamento, processamento
e comunicação de dados para atender as demandas e metas
institucionais previstas
A4.1.5 Contratar serviços de manutenção da infraestrutura do
datacenter visando sua disponibilidade 24x7x365
A4.1.6 Adquirir solução de firewall e análise de log que possua a
filtragem de pacote, VPN, proxy web, antivírus, IDS/IPS, inspeção
profunda de pacote (DPI) etc, visando o aumento da segurança e
disponibilidade dos serviços 24x7x365
A4.2.1 Especificar, publicar e manter padrões técnicos para
aquisição de equipamentos, software e serviços das estações de
trabalho e dispositivos móveis

M4.2 Atualizar e ampliar
o parque de estações de
trabalho e dispositivos
móveis, com seus
equipamentos, software e
serviços

A4.2.2 Adquirir estações de trabalho, dispositivos móveis e
dispositivos periféricos
A4.2.3 Adquirir software para as estações de trabalho e dispositivos
móveis
A4.2.4 Contratar e manter serviços de apoio para as estações
de trabalho e dispositivos móveis (impressão, digitalização de
documentos, helpdesk, etc)
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A4.3.1 Estabelecer políticas e normas de uso da rede cabeada

M4.3 Atualizar, ampliar e
manter a infraestrutura da
rede cabeada

A4.3.2 Desenvolver projetos de atualização tecnológica: ampliação
da rede de fibra óptica, ampliação da rede em cabeamento
metálico, ampliação da rede cabeada com a aquisição de novos
switches
A4.3.3 Contratar serviços, software e equipamentos para ampliação
e manutenção da rede cabeada
A4.4.1 Estabelecer políticas e normas de uso da rede sem fio

M4.4 Atualizar, ampliar a
cobertura e manter a rede
sem fio

A4.4.2 Elaborar projeto para ampliação da conectividade sem
fio, objetivando ampla cobertura para atendimento às diversas
atividades da UFBA
A4.4.3 Contratar serviços, software e equipamentos para ampliação
e manutenção da rede sem fio
A4.5.1 Estabelecer políticas e normas para aquisição de software

M4.5 Aquisições de
software

A4.5.2 Adquirir software aplicativos de escritório para as estações de
trabalho
A4.5.3 Adquirir aplicativos específicos para o ensino e a pesquisa

A4.5.4 Adquirir software para uso pelos laboratórios institucionais

M4.6 Adequar a
infraestrutura de
suporte a equipamentos
de rede das unidades
universitárias e órgãos
administrativos

A4.6.1 Especificar e manter padrões técnicos para infraestrutura de
suporte a equipamentos de rede de TIC das unidades universitárias
e órgãos administrativos
A4.6.2 Elaborar projeto de adequação das salas técnicas para
instalação de equipamentos de rede de TIC das unidades
universitárias e órgãos administrativos
A4.6.3 Contratar serviços para adequação das salas técnicas onde
está instalada a infraestrutura de TIC de cada unidade
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M4.7 Adotar padrões
e-PING

M4.8 Definir modelo
de manutenção de
computadores

A4.7.1 Adotar e implementar padrões tecnológicos e
especificações técnicas definidas na arquitetura e-PING (Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico), onde for aplicável aos
recursos de TIC da UFBA (conforme portaria SLTI/MPOG nº 5/2005)

A4.8.1 Prospectar e avaliar opções existentes, inclusive verificando
as soluções adotadas por outras instituições semelhantes à UFBA.

A4.8.2 Definir um modelo viável de manutenção de
microcomputadores para a Universidade.
A4.9.1 Estudo, discussão e definição tecnológica, econômica e
administrativa do modelo a ser adotado para ampliação do serviço
de e-mail para os estudantes de graduação

M4.9 Ampliar a oferta de
serviços de email para a
comunidade UFBA

A4.9.2 Disponibilizar de forma gradativa o serviço para os
estudantes de graduação da UFBA

A4.9.3 Ampliar a capacidade de armazenamento dos dados
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5
GOVERNAÇA
DE TI

A

Governança de TI é de responsabilidade da alta administração e tem
como propósitos garantir que as ações de TI estejam alinhadas com
os requisitos de negócio da instituição, medir o desempenho da área
de TI, otimizar os recursos e mitigar os riscos, gerenciar e controlar as iniciativas de TI para assegurar o retorno de investimentos e promover melhorias
nos processos organizacionais.
A UFBA vem, nos últimos anos, realizando ações voltadas para a implantação
da governança e crescimento do nível de maturidade da TI, tendo alcançado
o nível de maturidade (iGovTI) Intermediário, segundo o relatório “Levantamento de Governança de TI 2012” e o nível de maturidade (iGovTI) Básico,
segundo o relatório “Levantamento de Governança de TI 2014” do TCU. No
apêndice II, é apresentada uma síntese da situação atual da governança e gestão de TI na UFBA, sob diversas perspectivas, tais como Liderança; Estratégias
e Planos; Informação e Conhecimento; Pessoas; Processos e Resultados.
Algumas ações já foram realizadas, como a implantação do CGTI e do CSIC,
a elaboração da Proposta da PoSIC, e melhorias nas ações de contratação de
bens e serviços de TI. O conjunto de metas e ações, apresentados a seguir,
foi proposto e inserido neste PDTI, visando ao alcance da efetividade da
gestão de TI na UFBA com a adoção de boas práticas de governança para a
melhoria contínua dos resultados.
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Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas

META 5.1

Ampliar a Maturidade da
Governança de TI na UFBA

Em atendimento ao que determina o Governo Federal através da STI/MPOG, CGU, TCU para
que as áreas de foco da Governança de TI sejam estruturadas e amadurecidas, torna-se necessário o envolvimento e compromisso da Administração Central da UFBA na implantação de
estruturas, políticas e processos que possibilitem o alcance desta meta.
Para esta edição do PDTI foram selecionadas ações voltadas para a conscientização sobre a
importância da Governança de TI, a necessidade de Planejamento Estratégico de TI, o fortalecimento do órgão de TI da UFBA (STI), e a adoção da prática de Gestão de Projetos tomando
como referência o modelo de gerenciamento de projetos adotado pela SLTI.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais e parágrafos 5.1 (Planejamento e
Gestão) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações IV, V e metas V, XI) do
PDI UFBA e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA, SISP – Autodiagnóstico UFBA
2013.
Envolvidos: Reitoria, Pró-Reitorias, CGTI, Assessoria de TI e STI.
Indicadores: parceria com o MPOG efetuada, levantamento de necessidades para o novo PDTI
concluído, modelo de gestão de projetos definido, práticas de Governança de TI implantadas.
Conclusão das ações planejadas: 80% do modelo de gestão de projeto definido em 2015 e 20%
em 2016, 30% implantado em 2016 e 40% em 2017; 100% do levantamento de necessidades
em 2017.
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META 5.2

Aprimorar o processo de Planejamento,
Aquisição e Gestão de Bens e Serviços de TI
em conformidade com a IN04

Para a busca da garantia da qualidade dos bens e serviços de TI oferecidos à comunidade UFBA,
é necessária uma gestão ativa com foco no acompanhamento e melhoria do processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação em conformidade com a IN04, incluindo as
fases de levantamento de necessidades, planejamento, licitação, contratação, execução, avaliação e melhoria dos indicadores de disponibilidade dos recursos.
Origem da meta: Itens XVII e XVIII das Diretrizes institucionais e parágrafos 5.1 (Planejamento e
Gestão) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, considerações IV, V e metas V, XI) do PDI
UFBA e Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA, SISP – Autodiagnóstico UFBA 2013.
Envolvidos: Assessoria de TI, STI, SUPAD, PROAD e PROPLAN.
Indicadores: alocação de recursos e licitação de contratos formalizados, processo de gestão do
catálogo de serviços formalizado, qualidade dos serviços de TI avaliada.
Conclusão das ações planejadas: 80% em 2017.

META 5.3

Implantar a Política de Segurança da
Informação e Comunicações (PoSIC)

A PoSIC, aprovada na instância do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC),
foi entregue ao Gabinete da Reitoria em dezembro/2012 e passou para a fase de análise pelo
CONSUNI para posterior implantação no âmbito da UFBA. Considerando que o trâmite para aprovação ainda não foi concluído, e devido ao longo tempo decorrido, faz-se necessária revisão e
atualização da proposta pelo CSIC, adequando-a às mudanças ocorridas no marco normativo e no
contexto da Universidade. Uma vez concluídas as etapas até a aprovação pelo CONSUNI, as ações
subsequentes, abrangem, a partir das diretrizes estabelecidas na PoSIC, a definição, a implementação e a divulgação à comunidade das normas e procedimentos complementares, referenciadas
na meta 5.4 a seguir. Outras ações relacionadas à segurança estabelecidas neste PDTI são a identificação e mapeamento dos ativos e infraestruturas críticas da informação e suas interdependências, e o estabelecimento de processos formais que visem à segurança dos ativos.
Origem da meta: Item XVII das Diretrizes institucionais e parágrafos 5.1 (Planejamento e Gestão)
e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, consideração IV e metas V e XI) do PDI UFBA;
Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA; EGTI 2011-2012 – Plano de Metas da UFBA;
EGTI 2013-2015; TCU – TiGOV 2012 e 2014 e SISP – Autodiagnóstico UFBA 2013.
Envolvidos: Reitoria, CGTI, CSIC, CONSUNI, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Política de Segurança da Informação atualizada, aprovada e implantada.
Conclusão das ações planejadas: 100% da PoSIC aprovada e 40% implantada em 2017.
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META 5.4

Elaborar e implantar Normas e
Procedimentos de Uso dos Ativos e
Serviços de TI

Para a busca da garantia da qualidade dos bens e serviços de TI oferecidos à comunidade UFBA,
é necessária a normatização sobre os ativos e serviços que formam o ambiente computacional
da Universidade, propondo padrões e disciplinando o uso, em conformidade com as melhores
práticas para todas as unidades acadêmicas e administrativas.
A falta de normas e procedimentos faz com que as diversas unidades acadêmicas e administrativas adotem providências distintas e por vezes conflitantes para atendimento as suas necessidades, gerando um desperdício de recursos computacionais e uma complexidade elevada na
gerencia e administração da TI.
Envolvidos: CGTI, CSIC, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Normas para uso de ativos elaboradas.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo contínuo de acordo com o planejamento da área técnica
e das áreas usuárias.

META 5.5

Implantar processo estruturado de
desenvolvimento de software

O desenvolvimento de software é uma atividade de alta complexidade, multidisciplinar, composta de etapas e executada por técnicos de diferentes especialidades e, assim, não se pode
prescindir dos padrões e normas estabelecidos que garantam a qualidade do produto entregue
e a sua manutenibilidade futura. Configura-se então como meta fundamental, a reestruturação
do processo de desenvolvimento de software de acordo com as metodologias e melhores práticas do setor público e do mercado, bem como, a observância aos padrões e recomendações
governamentais, como e-PING.
Origem da meta: Parágrafos 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, metas II, V e XII) e
5.7 (Política para o corpo técnico-administrativo, metas I e III) do PDI UFBA; EGTI 2011-2012 –
Plano de Metas da UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA;
Projeto da Fábrica de Software Interna – requisitos para execução de serviços e Contrato da
Fábrica de Software Interna – requisitos para execução de serviços.
Envolvidos: STI.
Indicador: Processo estruturado implantado.
Conclusão das ações planejadas: 10% em 2015, 20% em 2016, 20% em 2017.
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META 5.6

Estabelecer política e normas para adoção
de Software Livre (SL) na UFBA

A adoção de software livre na UFBA é um tema que requer discussão com a comunidade, Algumas iniciativas já foram feitas junto à comunidade de usuários e à Administração Central, mas
ainda sem definição de diretrizes e políticas que orientem e definam o uso de SL na instituição.
Com esta meta a UFBA se propõe a retomar discussões com a comunidade para estabelecer
diretrizes e políticas para adoção e uso de SL.
Origem da meta: Itens XVII, XVIII e XX das Diretrizes institucionais e parágrafos 5.1 (Planejamento e gestão) e 5.4 (Tecnologia da Informação e Comunicação, consideração V e metas III, XI e
XII) do PDI UFBA; EGTI 2011-2012 – Plano de Metas da UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento
de necessidades para o PDTI UFBA; SISP – Autodiagnostico UFBA 2013; Relatório de Auditoria
03442-2012 da CGU e OF. CPD nº 050/2011 para a CGU referente Auditoria nº 05/2011.
Envolvidos: Assessoria de TI, STI, unidades acadêmicas (comunidade de docentes, discentes e
técnicos-administrativos), unidades administrativas.
Indicador: Discussões realizadas.
Conclusão das ações planejadas: 100% em 2017.

META 5.7

Melhorar a qualidade do atendimento
ao usuário

O atendimento de serviços relacionados à tecnologia da informação é crítico para o funcionamento das atividades acadêmicas. A prestação de serviços de atendimento está estruturada em
quatro níveis:
• Nível 1: responsável por registrar, classificar, encaminhar e, sempre que possível, resolver de
imediato as solicitações realizadas pela comunidade da UFBA. É denominada ponto único de
contato, justamente por ser a área responsável por centralizar as aberturas de chamado.
• Nível 2: diz respeito ao atendimento técnico presencial, realizado pela empresa contratada.
• Nível 3: engloba os especialistas de cada área, tais como: redes, banco de dados, servidores,
sistemas, dentre outros, responsáveis pelas ações relacionadas à infraestrutura de TI.
• Nível 4: abrange contratos auxiliares necessários para a manutenção dos serviços por necessidade técnica ou garantia dos equipamentos.
Para atender a um modelo de gestão baseado em serviços, é prevista a elaboração de um termo
de referência para terceirização de serviços de TI (outsourcing) que contemple as diretrizes de
qualidade especificadas pela STI.
Envolvidos: STI, PROAD.
Indicador: novo contrato de outsourcing implantado.
Conclusão das ações planejadas: 100% da elaboração do termo de referência em 2016, 100%
da contratação em 2017 e 100% da implantação em 2017
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ÁREA ESTRATÉGICA 5: GOVERNANÇA DE TI
METAS

AÇÕES
A5.1.1 Estabelecer parceria com o MPOG/SLTI para a promoção de
consultoria, palestras e workshops na área de Governança de TI

M5.1 Ampliar a
Maturidade da
Governança de TI na
UFBA

A5.1.2 Definir e implantar processo de Gestão de Projetos na STI
A5.1.3 Adotar de forma progressiva as melhores práticas e
ferramentas de Governança de TI
A5.1.4 Iniciar a elaboração do novo PDTI com base no novo PDI da
UFBA a ser definido em 2017
A5.2.1 Aprimorar o gerenciamento de demandas de bens e serviços
de TI

M5.2 Aprimorar
o processo de
Planejamento, Aquisição
e Gestão de Bens e
Serviços de TI em
conformidade com a IN04

A5.2.2 Garantir a alocação dos recursos financeiros para manutenção
dos contratos de bens e serviços de TI
A5.2.3 Licitar e manter contratos que visem à melhoria contínua da
gestão dos serviços de TI, maximizando a disponibilidade
A5.2.4 Estabelecer processo formal de Gestão do Catálogo de
Serviços
A5.2.5 Avaliar a satisfação dos usuários em relação à qualidade dos
serviços de TI
A5.3.1 Revisar e atualizar a proposta de política de segurança
(PoSIC)
A5.3.2 Identificar e mapear ativos e infraestruturas críticas da
informação e suas interdependências

M5.3 Implantar a
Política de Segurança
da Informação e
Comunicações (PoSIC)

A5.3.3 Promover a divulgação da PoSIC e das normas correlatas, e
a conscientização da comunidade sobre questões de Segurança da
Informação e Comunicações (SIC)
A5.3.4 Estabelecer processos formais que visem a segurança dos
ativos: Inventário de ativos, Gestão de Riscos, Gestão de Incidentes,
Gestão de Continuidade de Negócios no DataCenter
A5.3.5 Estabelecer processo de Tratamento de Incidentes de
Segurança
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A5.4.1 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar normas e
procedimentos complementares derivados da PoSIC
A5.4.2 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
do Serviço de Armazenamento de Arquivos de Usuários em Nuvem
A5.4.3 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
para Acesso a Conteúdos na WEB
A5.4.4 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
dos Ativos da Rede de Dados das Unidades
M5.4 Elaborar e implantar
Normas e Procedimentos
de Uso dos Ativos e
Serviços de TI

A5.4.5 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
da infraestrutura de TI pela comunidade acadêmica
A5.4.6 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
do Serviço de Hospedagem de Sites e Aplicações
A5.4.7 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de
uso do Serviço de Colocation físico ou virtual de ativos físicos de
TI no datacenter da UFBA,, para unidades e organismos terceiros
parceiros
A5.4.8 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
para Salvaguarda e Descarte das Informações, seguindo a CONAC
A5.4.9 Definir, elaborar, aprovar, implantar e divulgar norma de uso
do Serviço de Videoconferência e Webconferência
A5.5.1 Estabelecer a equipe do GPES (Grupo de Processo de
Engenharia de Software)

M5.5 Implantar
processo estruturado
de desenvolvimento de
software

A5.5.2 Implantar os processos: Modelagem de Processo de
Negócio, Gerência de Requisito, Gerência de Configuração,
Gerência de Projeto, Projeto de Interface de Usuário, Construção
(Arquitetura), Teste Estruturado de Sistema
A5.5.3 Estudar e adotar os padrões governamentais e-MAG e
e-PING
A5.5.4 Implantar o grupo de Administração e Integração de Dados
e o grupo de Tecnologia para Desenvolvimento de Software

M5.6 Estabelecer política
e normas para adoção
de Software Livre (SL) na
UFBA

A5.6.1 Promover discussões com a comunidade sobre a adoção
de SL na UFBA, visando futuramente: estabelecer diretrizes para
adoção de SL; definir políticas de uso de SL e fomentar a cultura de
adoção e uso de SL na UFBA
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A5.7.1 Elaborar um termo de referência que preveja um conjunto de
indicadores que mensurem a qualidade dos serviços do ponto de
vista dos usuários, utilizando as melhores práticas de mercado, tais
como os processos de gestão ITIL
M5.7 Melhorar
a qualidade do
atendimento ao usuário

A5.7.2 Estruturar o setor de atendimento para que haja um
treinamento adequado de forma a suportar a demanda com a
implantação dos sistemas previstos no UFBA SIM para a comunidade
A5.7.3 Adequar uma estrutura física na STI para prover e gerenciar
o atendimento à comunidade UFBA

Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas
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6
RECURSOS
HUMANOS DE TI

P

ara atender à crescente demanda por TI na instituição, uma das
principais necessidades é a estruturação do quadro de pessoal da área,
quantitativa e qualitativamente, para
dar o suporte à implementação da estratégia da UFBA, explicitada no seu
PDI e em diversos outros documentos
que tratam do planejamento da instituição pelos seus órgãos componentes.
Para que a instituição possa atingir as
metas estabelecidas, será necessário
investir em capacitação/treinamento
de pessoas, contratação de pessoal
da área, planejamento de concurso, e
promoção de ações que minimizem a
evasão de pessoal de TI, principalmente para outros órgãos do governo que
oferecem condições mais vantajosas,
mediante concursos.
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META 6.1

Capacitar os servidores de TI em
competências específicas para o
desenvolvimento de suas atividades
técnicas e de gestão

Para exercer suas atividades com competência, numa área em constantes mudanças tecnológicas, os servidores de TI necessitam de capacitação continuada e direcionada ao exercício de
suas funções, sendo indispensável o levantamento dos conhecimentos requeridos para realização das atividades pelos envolvidos e a elaboração de Plano de Capacitação Anual que oriente
o planejamento e execução das ações de capacitação necessárias, de forma alinhada com o
Planejamento de TI do Órgão.
Origem da meta: Itens V e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.7 (Política para o corpo
técnico-administrativo, meta III) do PDI UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento de necessidades
para o PDTI UFBA; Planejamento de Metas da STI 2013 - área estratégica: Desenvolvimento de
Competências; Levantamento de necessidade de capacitação PRODEP: Plano de Capacitação
da STI 2014 e ACÓRDÃO Nº 1200/2014 – TCU – Plenário.
Envolvidos: PRODEP e STI.
Indicador: Servidores capacitados.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo contínuo de acordo com o planejamento da área técnica
e das áreas usuárias e da disponibilidade orçamentária.

Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas
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META 6.2

Promover a contratação, distribuição e
gestão de pessoal de TI

O quantitativo de servidores de TI é insuficiente em número e perfil para atender as contínuas e
crescentes demandas da instituição. Para ampliar a capacidade de atendimento da TI, a UFBA
tem adotado como alternativas a priorização de projetos e convênios institucionais, a contratação de serviços terceirizados através de licitações, e a contratação de bolsistas através de programas de bolsas da graduação.
Tendo em vista a importância estratégica da TI na organização, a situação atual do quadro de
pessoal demanda uma reflexão e estudo, e a definição de política que estabeleça o modelo de
contratação e gestão de pessoal, fonte de recurso para contratação, perfis e quantitativos necessários, e que busque compatibilizar a oferta e a demanda, a melhoria dos serviços, a redução
de custos e o incremento da produtividade da TI.
Devemos acrescentar que dentro do contexto de compatibilização do quadro de TI com as
demandas por serviços, estudos realizados pelo SISP e pela empresa de consultoria Gartner (Fevereiro 2005) propõem que o quantitativo de profissionais de TI numa organização seja um percentual do número total dos potencias usuários dos serviços de TI oferecidos pela organização.
Esta meta está relacionada à necessidade de promover ações internas e junto ao Governo Federal, com o objetivo de buscar a ampliação do quadro de servidores de TI, visando ao atendimento da grande demanda por serviços e pessoal especializado, para que a instituição possa
cumprir o seu papel na sociedade.
Origem da meta: Item XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.7 (Política para o corpo
técnico-administrativo, meta I) do PDI UFBA; EGTI 2013-2015; Levantamento de necessidades
para o PDTI UFBA; Relatório Situação dos Recursos Humanos da área de Tecnologia da Informação nas IFES elaborado pelo CGTIC da Andifes em 2011 e ACÓRDÃO Nº 1200/2014 – TCU
– Plenário.
Envolvidos: PRODEP, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Estudo para um modelo de contratação realizado, concursos realizados.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo contínuo de acordo com o planejamento da área técnica
e das áreas usuárias e da disponibilidade orçamentária.
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META 6.3

Prover condições para a manutenção do
quadro permanente de servidores técnicos
de TI

Esta meta busca promover ações estratégicas voltadas para a permanência de servidores de TI
na instituição, através do aumento da satisfação e da motivação no trabalho, do envolvimento
na construção e implementação do modelo de gestão e planejamento estratégico e de metas
da TI, e da atuação em funções gerenciais.
Origem da meta: Itens V e XVII das Diretrizes institucionais e parágrafo 5.7 (Política para o corpo
técnico-administrativo, metas I e III) do PDI UFBA; EGTI – Plano de Metas da UFBA 2011-2012;
Levantamento de necessidades para o PDTI UFBA; IN04 – Gestão dos serviços de TI; Relatório
Situação dos Recursos Humanos da área de Tecnologia da Informação nas IFES elaborado pelo
CGTIC da Andifes em 2011 e ACÓRDÃO Nº 1200/2014 – TCU – Plenário.
Envolvidos: PRODEP, Assessoria de TI e STI.
Indicador: Planejamento para participação em eventos formalizado, condições de trabalho melhoradas e equipe de servidores de TI envolvida no planejamento estratégico e de metas.
Conclusão das ações planejadas: Fluxo contínuo de acordo com o planejamento da área técnica
e das áreas usuárias e da disponibilidade orçamentária.

“Definir modelo
de contratação,
distribuição
e gestão de
pessoal de TI”

Azulejos do Palácio da Reitoria da UFBA, foto: Alfredo Mascarenhas

54

Plano Diretor de Tecnologia e Informação - UFBA I TIC na Educação

ÁREA ESTRATÉGICA 6: RECURSOS HUMANOS DE TI
METAS

AÇÕES
A6.1.1 Realizar levantamento dos servidores que atuam na área de
TI, suas atividades e competências individuais

M6.1 Capacitar os
servidores de TI em
competências específicas
para o desenvolvimento
de suas atividades
técnicas e de gestão

A6.1.2 Definir o Plano de Capacitação e Qualificação para os
servidores técnico-administrativos de TI da UFBA, levando
em consideração as atividades desenvolvidas e o ambiente
organizacional
A6.1.3 Definir para os servidores da área uma trilha de TI e
conhecimentos complementares, dentro do Plano de Capacitação
A6.1.4 Priorizar a programação de capacitações em áreas
identificadas como prioritárias e onde a UFBA carece de
especialistas no seu corpo técnico a exemplo de: Tecnologia
Mobile, Business Intelligence, Segurança da Informação, Recursos
Multimídia Governança de TI, Planejamento Estratégico de TI,
Gerencia de Projetos, Gerencia de Processos, Ambientes Virtuais de
Aprendizagem
A6.2.1 Promover estudo para definição de um modelo de
contratação, distribuição e gestão de pessoal de TI da UFBA,
observando as dimensões quantidade e perfil, e fontes de recursos
para contratação

M5.2 Aprimorar
o processo de
Planejamento, Aquisição
e Gestão de Bens e
Serviços de TI em
conformidade com a IN04

A6.2.2 Buscar alternativas internas e junto ao Governo Federal que
possibilitem a ampliação do quatro de pessoal da área de TI
A6.2.3 Priorizar a realização de concursos que contemple a
contratação de especialistas em áreas já classificadas como
prioritárias e onde a UFBA carece de especialistas no seu corpo
técnico a exemplo de: Tecnologia Mobile, Business Intelligence,
Segurança da Informação, Governança de TI, Planejamento
Estratégico de TI, Gerencia de Projetos, Gerencia de Processos,
Ambientes Virtuais de Aprendizagem
A6.3.1 Incentivar a participação em eventos da área (Workshops,
Congressos, Seminários, etc)

M6.3 Prover condições
para a manutenção do
quadro permanente de
servidores técnicos de TI

A6.3.2 Promover a melhoria das condições de trabalho, em
particular instrumentalizando os servidores com ferramentas e
dispositivos computacionais adequados
A6.3.3 Envolver a equipe de servidores de TI na definição e
execução do planejamento estratégico e de metas, objetivando
o compromisso e responsabilidade com os resultados a serem
alcançados
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www.ufba.br I Tel.:3283-7072
Rua Augusto, s/n, Canela - Palácio da Reitoria
Salvador/Ba I CEP: 40110-909
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