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1

Introdução
Planejamento Estratégico (PE) é um processo gerencial que se refere à formulação de

objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as
condições internas e externas à organização e sua evolução esperada. Também considera
premissas básicas que a organização deve respeitar para que todo o processo tenha coerência
e sustentação (CHIAVENATO, 2004).
Para Administração Pública Federal (APF), o planejamento é um princípio constitucional,
bem como uma atividade inerente à gestão pública. No contexto da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE), um dos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFRPE 2013-2020 é “Promover a gestão estratégica valorizando a
participação da comunidade acadêmica” (UFRPE-PROPLAN, 2013). Nesse sentido, o PE do
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é um desdobramento do PDI para o órgão de
Tecnologia da Informação (TI) da UFRPE. O NTI é um órgão suplementar, vinculado a Vicereitoria, responsável pelo planejamento e execução de ações de TI na UFRPE.
O PE-NTI 2016-2019 pode ser considerado como um instrumento de governança, pois
possibilitará um alinhamento entre os objetivos do órgão de TI e as necessidades de TI
institucionais prescritas no Plano Diretor de TI (PDTI) da UFRPE (UFRPE-PDTI, 2013). O PE-NTI
2014-2019 pode ser considerado também como um instrumento de gestão, pois permitirá o
desenvolvimento de ações que posteriormente irão derivar projetos para atender os objetivos
estratégicos definidos.
Desta forma, são objetivos gerais do PE-NTI 2016-2019: (1) definir um processo
sistemático, contínuo, dinâmico e participativo para definição das estratégias e ações do órgão
de TI, em conformidade com as necessidades institucionais de TI do PDTI; (2) direcionar o
planejamento e investimento em projetos de TI; (3) promover um instrumento de apoio à
tomada de decisão; e (4) apoiar a análise e medição de resultados do órgão de TI.
São objetivos específicos do PE-NTI 2014-2019: (1) alocação mais adequada dos recursos
em ações e projetos do órgão de TI; (2) fortalecimento do órgão de TI; (3) geração de valor
para as áreas finalísticas da UFRPE pela atuação estratégica do órgão de TI; (4) atendimento as
necessidades dos clientes (comunidade universitária e órgãos institucionais) do órgão de TI; (5)
direcionamento dos esforços em projetos de TI que agreguem valor para o negócio
institucional (ensino, pesquisa, extensão e gestão); (6) suporte à conformidade com
recomendações de órgãos de controle relacionadas à área de TI; e (7) transparência nas ações
do órgão de TI.
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O PE-NTI 2016-2019 se destina a um público externo e interno. O público externo consiste
dos órgãos institucionais, da comunidade universitária e da sociedade. O público interno
consiste das áreas técnicas e administrativas e dos servidores lotados ou em exercício no órgão
de TI, compreendendo o campus Dois irmãos (NTI-SEDE) e as Unidades Acadêmicas do Cabo de
Santo Agostinho (NTI-UACSA), de Garanhuns (NTI-UAG) e de Serra Talhada (NTI-UAST).
Este documento apresenta o PE-NTI 2016-2019 que possuirá vigência de quatro (4) anos,
entre o período de 2016 e 2019, podendo ser revisado anualmente. A elaboração deste
documento baseou-se num conjunto de atividades propostas na literatura especializada, as
quais foram:


Definição dos direcionadores estratégicos do órgão de TI: (i) identidade (quem
somos); (ii) finalidade (porque existimos); e (iii) visão de futuro (onde queremos
chegar);



Analise dos ambientes interno e externo ao órgão de TI: diagnosticar forças,
fraquezas, oportunidade e ameaças;



Definição do mapa estratégico: composto pelas diretrizes e objetivos estratégicos
visando potencializar forças, minimizar fraquezas, explorar as oportunidades, e reagir
às ameaças;



Definição de metas, indicadores e ações relacionadas para alcançar os objetivos
estratégicos;



Definição de responsabilidades e principais riscos para as ações.

O PE-NTI 2016-2019 envolve elementos de planejamento estratégico, pois define as
diretrizes e objetivos estratégicos do órgão de TI, como também elementos de planejamento
tático, uma vez que estabelece um plano de metas e ações para os objetivos estratégicos.
Além desta seção introdutória, este documento está estruturado em mais sete seções. A
seção 2 descreve a metodologia utilizada para elaboração do PE-NTI 2016-2019, bem como o
Plano de Trabalho que guiou a execução das atividades previstas. A seção 3 apresenta a
definição da Missão, Visão e Valores que norteiam o órgão de TI.
A seção 4 apresenta a análise dos ambientes interno (para identificação das forças e
fraquezas) e externo (para identificação das oportunidades e ameaças). A seção 5 descreve as
diretrizes e os objetivos estratégicos relacionados, com base na análise dos ambientes interno
e externo. A seção 6 descreve o Plano de Metas e Ações para cada objetivo estratégico.
A seção 7 apresenta o Plano de Gestão de Risco para cada ação definida no Plano de
Metas e Ações. Finalmente, a seção 8 apresenta as considerações finais com a síntese do
trabalho realizado e as limitações do planejamento estratégico realizado.
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Metodologia e Plano de Trabalho
A metodologia para elaboração do PE-NTI 2016-2019 se baseou: na análise do

Planejamento Estratégico de outros órgãos da APF; em boas práticas encontradas na literatura
especializada; e na experiência dos participantes em atividades de planejamento.
Para execução do projeto PE-NT 2016-2019 foram instituídos grupos de trabalho
compostos por servidores lotados ou em exercício no órgão de TI:


Grupo de Elaboração do Planejamento Estratégico do NTI (GEPE-NTI) - formado
pelos servidores: Lamartine da Silva Barboza (gerente do projeto PE-NTI); Ricardo
André Cavalcante de Souza (Diretor do NTI); Alexandre Barza (Coordenador de
Sistemas); Carlos Frederico Medeiros de Souza (Coordenador de Suporte); e Fernando
José Suruagy Monteiro (Coordenador de Redes);



Grupos de Trabalhos Locais (GTL) – formado por servidores lotados no NTI-SEDE, NTIUACSA, NTI-UAG e NTI-UAST.

A Figura 1 apresenta as etapas do processo de elaboração do PE-NTI 2016-2019.

1.Quem
somos?

2.Para onde
vamos?

Missão e
Valores

Visão de
futuro

3.Onde
estamos hoje?

Matriz SWOT

4.Como
chegaremos lá?

Diretrizes e
Objetivos
Estratégicos

7. Plano
Estratégico

6. Plano de
Gestão de Risco

Metas, Ações
e Indicadores

5.Plano de
Metas e Ações

Figura 1: Processo de elaboração do PE-NTI 2016-2019

Conforme apresentado na Figura 1, o processo de elaboração do PE-NTI é constituído de
seis etapas, as quais foram realizadas por meio de reuniões dos GTL utilizando a técnica de
brainstorming com avaliação e unificação das propostas em reunião do tipo plenária. As
[reuniões] plenárias foram conduzidas através da ferramenta de Web conferência Hangout
(GOOGLE, 2015).
As etapas do processo PE-NTI 2016-2019 objetivaram:


Etapas 1 e 2: definição dos direcionadores estratégicos do órgão de TI. Na etapa 1
foram definidos a Missão e Valores do órgão de TI. Na etapa 2 foi definida a Visão de
futuro do órgão de TI.
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Etapa 3: análise dos ambientes interno e externo, através da Matriz SWOT (Strengths,
Weakness, Opportunities, e Threats). Na análise do ambiente externo foram
identificadas as oportunidades e ameaças para o órgão de TI. Na análise do ambiente
interno foram identificadas as forças e fraquezas do órgão de TI.



Etapa 4: definição das diretrizes e objetivos estratégicos associados. As diretrizes
representam as áreas estratégicas, identificadas a partir da Matriz SWOT, as quais são
usadas para agrupar e direcionar os Objetivos Estratégicos. Os Objetivos Estratégicos
traduzem os resultados essenciais a serem alcançados pelo órgão de TI para o
cumprimento da sua Missão e de forma a atingir a sua Visão de futuro.



Etapa 5: elaboração do Plano de Metas e Ações. As metas são os objetivos específicos
de um determinado objetivo estratégico. As ações são os meios pelos quais as metas
são alcançadas. O progresso de uma meta é avaliado através de indicadores.



Etapa 6: elaboração do Plano de Riscos. Para cada ação são identificados os
responsáveis e os principais riscos associados. Para cada risco são identificadas
estratégias de mitigação (preventivo) e contingência (reativo).

A Tabela 1 sintetiza o Plano de Trabalho utilizado para elaboração do PE-NTI 2016-2019,
com base na metodologia utilizada.
Tabela 1 – Plano de Trabalho do PE-NTI 2016-2019
Produto de trabalho
Direcionadores Estratégicos
Direcionadores Estratégicos
Análise de Ambiente
Mapa Estratégico
Plano de Metas e Ações

Plano de Riscos
Minuta PE-NTI
Minuta PE-NTI

UFRPE

Atividade
Definir missão e valores.
Definir visão de futuro
Definir matriz SWOT
Definir diretrizes e objetivos
estratégicos
Definir metas, ações e indicadores
para diretriz Infraestrutura
Definir metas, ações e indicadores
para diretriz Serviços e Soluções
de TIC
Definir metas, ações e indicadores
para as diretrizes Comunicação,
Pessoas e Segurança da
Informação
Definir metas, ações e indicadores
para diretriz Governança e Gestão
de TIC
Realizar Análise de Riscos para
Ações definidas
Realizar consolidação dos
produtos de trabalho

Responsáveis
GEPE-NTI e GTL
GEPE-NTI e GTL
GEPE-NTI e GTL
GEPE-NTI e GTL

Prazo
27/08/15
27/08/15
10/09/15
24/09/15

GEPE-NTI e GTL

01/10/15

GEPE-NTI e GTL

08/10/15

GEPE-NTI e GTL

15/10/15

GEPE-NTI e GTL

22/10/15

GEPE-NTI

05/11/15

GEPE-NTI

19/11/15

Submeter PE-NTI para avaliação e
publicação pelo Comitê de TI (CTI)
da UFRPE.

Comitê de TI (CTI)

24/11/15
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Definição de Missão, Visão e Valores
Missão: Planejar e executar ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
alinhadas às estratégias institucionais.
Visão: Ser reconhecido internamente como órgão estratégico e destacar-se como Órgão
de TI entre as IFES.
Valores:

4



Qualidade;



Inovação;



Ética;



Boas práticas de gestão e governança;



Profissionalismo;



Produtividade;



Excelência no atendimento;



Aperfeiçoamento contínuo;



Relacionamento humano;



Comunicação eficiente;



Transparência.

Análise dos Ambientes Interno e Externo
A análise dos ambientes interno e externo através da Matriz SWOT (Figura 2) objetiva

diagnosticar as forças e fraquezas internas do órgão de TI, bem como as oportunidades e
ameaças externas ao órgão de TI.

Figura 2: Modelo de Matriz SWOT
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As forças são características internas que podem ser potencializadas para que os objetivos
estratégicos sejam alcançados. As fraquezas são deficiências e características negativas que
devem ser superadas, minimizadas ou contornadas.
As oportunidades são características não controláveis encontradas no ambiente externo
com potencial de serem exploradas para o alcance dos objetivos estratégicos planejados. As
ameaças são características não controláveis do ambiente externo que podem impedir o
alcance dos objetivos estratégicos e que podem comprometer o crescimento do órgão de TI.
A Tabela 2 apresenta a Matriz SWOT resultante da análise dos ambientes interno e
externo. Nas subseções a seguir é apresentado o detalhamento de cada macro elemento
descrito na Matriz SWOT, por categoria (força, fraqueza, oportunidade e ameaça).

Ambiente Externo

Ambiente Interno

Tabela 2 – Matriz SWOT
Forças

Fraquezas

FO01 - Boas práticas em gestão e governança
de TI
FO02 – Ambiente de trabalho
FO03 – Capacidade dos recursos humanos
FO04 – Mecanismos de comunicação
interinstitucional
FO05 – Provimento de serviços de TI

FA01 – Restrições de recursos humanos
FA02 – Limitações de comunicação
FA03 – Restrições de infraestrutura
FA04 – Baixa maturidade de gestão e governança
de TI
FA05 – Restrições de segurança da informação
FA06 – Restrições organizacionais
FA07 – Limitações no atendimento aos usuários
FA08 – Limitações em sistemas de informação
Ameaças

Oportunidades
OP01 – Instrumentos de gestão e governança
OP02 – Relações institucionais
OP03 – Relacionamento externo
OP04 – Participação em editais
OP05 – Capacitação e qualificação técnica

AM01 – Arranjo governamental
AM02 – Arranjo institucional
AM03 – Vulnerabilidades de segurança da
informação
AM04 – Orçamento para TI

4.1 Forças
FO01 - Boas práticas em gestão e governança de TI
Elaboração do planejamento estratégico;
Processo de planejamento de contratação de TI baseado na IN 04/2014 (SLTI, 2014);
Trabalho e projetos de TI guiados pelo Plano Diretor de TI (PDTI) da instituição;
Busca pela conformidade em relação às orientações e regulamentações da Administração Pública
Federal (APF).
FO02 – Ambiente de trabalho
5. Divisão de trabalho com responsabilidades bem definidas;
6. Integração e interação entre as equipes do NTI-Sede;
7. Clima interno – relacionamento interpessoal;
8. Iniciativa e dedicação sobre situações adversas.
FO03 – Capacidade dos recursos humanos
9. Experiência profissional da equipe;
10. Boa formação técnica da equipe;
11. Força de trabalho terceirizado.
1.
2.
3.
4.
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FO04 – Mecanismos de comunicação interinstitucional
Procedimento único para atendimento de demandas de TI via e-mail (suporte.nti@ufrpe.br)
Sistema de gerenciamento de chamados – Request Tracker (RT);
Uso de e-mail institucional;
Página Web do órgão (www.nti.ufrpe.br).
FO05 – Provimento de serviços de TI
16. Soluções modernas de rede e de datacenter;
17. Serviços computacionais estáveis e com alta disponibilidade;
18. Padronização tecnológica dos Web Sites institucionais através de Sistema de Gerenciamento de
Conteúdo (CMS).
12.
13.
14.
15.

4.2 Fraquezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

FA01 – Restrições de recursos humanos
Força de trabalho insuficiente;
Sobrecarga de trabalho;
Ausência de especialistas em áreas-chave;
Falta de programa de capacitação;
Acolhimento e ambientação para novos servidores;
Falta de racionalização dos recursos humanos existentes;
Falta de políticas motivacionais;
Insatisfação da equipe.
FA02 – Limitações de comunicação
Deficiência na comunicação, interação e integração entre os servidores de TI não co-localizados;
Inexistência de práticas de marketing para divulgação das ações realizadas.
FA03 – Restrições de infraestrutura
Inadequação do ambiente de trabalho;
Inadequação do ambiente físico de hospedagem do datacenter institucional;
Ferramentas de trabalho insuficientes;
Não uniformidade das soluções de rede e datacenter nas unidades acadêmicas.
FA04 – Baixa maturidade de gestão e governança de TI
Ausência de processo para gestão de projetos;
Ausência de estratégias para gestão do conhecimento;
Ausência de processo para gestão de risco;
Processos de negócio não definidos (ex: processo de software, atendimento, etc.);
Deficiência no monitoramento e ações proativas nos serviços de TI;
Baixa Qualidade dos Serviços - Quality of Services (QoS) prestados;
Inexistência de Acordo de Nível de Serviço - Service Level Agreement (SLA).
FA05 – Restrições de segurança da informação
Instrumentos de segurança da informação formalizados (Política de Segurança da Informação e
Comunicação - POSIC; Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC), mas sem
implementação de ações de implantação e monitoramento.
FA06 – Restrições organizacionais
Falta de cultura de planejamento interno nos diversos níveis (estratégico, tático, operacional);
Regimento interno desatualizado e obsoleto.
FA07 – Limitações no atendimento aos usuários
Ações deficientes para atendimento aos usuários;
Ausência de atendimento adequado de primeiro nível (service desk).
FA08 – Limitações de sistemas de informação
Sistemas de informação inexistentes em áreas de negócio;
Sistemas de informação não integrados.
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4.3 Oportunidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

OP01 – Instrumentos de gestão e governança
Comitê de Tecnologia da Informação (CTI);
Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC);
Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC);
Plano Diretor de TI (PDTI);
Edital interno de compras de equipamentos de informática.
OP02 – Relações institucionais
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) vista como área estratégica;
Articulação com a alta administração para investimentos em recursos humanos e tecnológicos na
área de TI;
Cooperação com projetos de pesquisa (compra direta);
Colaboração interna para elaboração e adoção de Ata de Registro de Preços para soluções de TI;
Colaboração com departamentos acadêmicos.
OP03 – Relacionamento externo
Colaboração com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP);
Networking com fornecedores de soluções de TI;
Interação com o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP);
Cooperação com outros órgãos de TI (local, regional e nacional).
OP04 – Participação em editais
Projetos de infraestrutura de TI submetidos para órgãos de fomento (ex: FINEP);
Recursos humanos de TI originados por meio de projetos de pesquisa.
OP05 – Capacitação e qualificação técnica
Oferta de cursos técnicos para comunidade universitária e para o público em geral;
Capacitações ofertadas pela Escola Superior de Redes – ESR;
Obtenção de certificação em TI (ex: mps.br);
Participação e divulgação dos trabalhos realizados em eventos de TI (ex: Workshop de TI das IFES,
fórum RNP).

4.4 Ameaças
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AM01 – Arranjo governamental
Inexistência ou insuficiência de políticas governamentais para a área de TI.
AM02 – Arranjo institucional
TI como área não estratégica para a alta administração;
Falta de apoio da alta administração para a área de TI;
Órgão de TI visto como estritamente operacional na instituição;
Resistência ao uso de serviços computacionais pela comunidade universitária;
Imagem negativa do órgão de TI pela comunidade universitária;
Comparação dos serviços de TI prestados com os oferecidos pelo setor privado;
Políticas institucionais atuais;
Serviços e Soluções de TI providos para as diversas instalações da instituição;
Greves periódicas;
Baixa permanência de servidores de TI na instituição.
AM03 – Vulnerabilidades de segurança da informação
Descumprimento da Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC);
Introdução de equipamentos não homologados na intranet;
Ataques maliciosos e mal-intencionados às soluções de TI;
Vulnerabilidade física dos ativos de rede;
Acesso à rede (cabeada e wifi) de maneira não autenticada.
AM04 – Orçamento para TI
Restrições orçamentárias da instituição;
Inexistência de planejamento orçamentário institucional;
Falta de orçamento próprio do órgão de TI.
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5

Diretrizes e Objetivos Estratégicos
As diretrizes (Tabela 3) representam as macro-áreas estratégicas do órgão de TI, utilizadas

para direcionar os objetivos estratégicos.
Tabela 3 – Diretrizes do Órgão de TI
Diretriz
Infraestrutura

Serviços e Soluções de TI
Comunicação
Pessoas
Segurança da Informação
Governança e Gestão de TI

Descrição
Engloba a infraestrutura necessária para dar suporte às atividades
técnicas e de atendimento as demandas de TI. Englobam elementos
como rede de dados, datacenter, estações de trabalho, estrutura
física, etc.
Engloba os serviços e soluções de TI ofertados para a comunidade
universitária.
Engloba as políticas, mecanismos e práticas de comunicação
(interna/externa) do órgão de TI.
Engloba as políticas, mecanismos e práticas de gestão de pessoas do
órgão de TI.
Engloba as políticas, mecanismos e práticas de segurança da
informação digital de responsabilidade do órgão de TI.
Engloba das políticas, mecanismos e práticas de governança e gestão
de TI específicas do órgão de TI.

A Tabela 4 apresenta os objetivos estratégicos, agrupados por diretriz, os quais foram
fundamentados a partir da análise de ambiente descrito na Matriz SWOT (Tabela 2).
Tabela 4 – Objetivos Estratégicos por Diretriz
Diretriz

Objetivos Estratégicos

Infraestrutura

OE01. Reestruturar o ambiente físico de trabalho e de datacenter de
acordo com as normas técnicas e boas práticas adotadas por
organizações de referência.
OE02. Padronizar a infraestrutura computacional do órgão de TI nas
diversas instalações da UFRPE, de acordo com as diretrizes
institucionais.

Serviços e Soluções de TI

OE03. Prover recursos computacionais hospedados no datacenter
institucional para uso em atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
OE04. Prover capacitação em TI para comunidade universitária ou
público externo de acordo com interesse institucional.
OE05. Prover serviços e soluções de TI de acordo com diretrizes
institucionais, governamentais e modelos de referência.

Comunicação

OE06. Adotar mecanismos de comunicação para o órgão de TI de
acordo com as diretrizes institucionais e governamentais.

Pessoas

OE07. Avaliar e executar mecanismos para gestão eficiente de pessoas
(motivação, clima, ambientação, etc.) de acordo com boas
práticas adotadas por organizações de referência.
OE08. Traçar e executar estratégias visando o aumento da força de
trabalho de TIC junto aos órgãos superiores.

Segurança da Informação

OE09. Fortalecer a área de segurança da informação no Órgão de TI.

UFRPE
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Governança e Gestão de TI

6

OE010. Fortalecer as áreas de gestão e governança de TIC no órgão de TI.
OE011. Fortalecer as relações intra e interinstitucionais do órgão de TI.

Plano de Metas e Ações
O Plano de Metas e Ações consiste em desdobrar as diretrizes em metas e ações para

alcançar os objetivos estratégicos. As Metas são enunciados que orientam objetivamente as
Ações, sendo mensuráveis na abrangência e no tempo. Desta forma, as metas estabelecidas no
PE-NTI 2016-2019 são quantificáveis, com propósitos bem definidos por meio de indicadores a
serem avaliados em quatro anos, entre 2016 e 2019. As ações são os meios a serem
executados para atingir as metas estabelecidas.
O relacionamento entre os objetivos estratégicos, metas e ações não ocorre
necessariamente por meio de uma relação “um para um”. Ou seja, um objetivo estratégico
pode ser satisfeito com o alcance de uma ou mais metas, assim como uma meta pode ser
alcançada com a execução de uma ou mais ações. Também pode ocorrer de uma mesma ação
ser relacionada a diferentes metas. Da mesma forma, os indicadores podem ser usados para
avaliar diferentes metas.
As subseções a seguir descrevem as metas, indicadores e ações relacionadas para cada
objetivo estratégico, agrupados por diretriz, elaborados pelos grupos de trabalho, conforme
descrito no plano de trabalho (Tabela 1). Para tanto, foi utilizada como base a Matriz SWOT
(Tabela 2) na qual foi observado como potencializar as forças, como minimizar as fraquezas,
como explorar as oportunidades, e como reagir às ameaças.
Ao todo foram identificadas 24 metas, avaliadas por meio de 28 indicadores, e alcançadas
através de 66 ações. As metas estão distribuídas, por diretriz, em: 5 de Infraestrutura; 7 de
Serviços e Soluções de TIC; 2 de Comunicação; 5 de Pessoas; 2 de Segurança da Informação; e
3 de Governança e Gestão de TIC.

UFRPE
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6.1 Metas e Ações de Infraestrutura
Objetivo Estratégico: OE01 - Reestruturar o ambiente físico de trabalho e de datacenter de acordo com as normas técnicas e boas práticas adotadas por organizações
de referência
Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M01: Solução integrada
para abrigar o
datacenter institucional
em separado do
ambiente de trabalho

I01: Status
implantação
da solução
datacenter

2016

2017

2018

Contratado

Implantado

2019
A01: Contratar e implantar solução de datacenter
institucional;
A02: Definir o terreno alocado para abrigar estrutura do
datacenter institucional;
A03: Implantar infraestrutura (civil, elétrica, lógica e
segurança física) para instalação da solução física do
datacenter institucional.

M02: Reestruturação
do ambiente físico de
trabalho

I02:
Unidades
atendidas

NTI-SEDE

NTI-UAST
NTI-UAG

A04: Definir os requisitos para reestruturação do ambiente
físico;
A05: Registrar e acompanhar a solicitação de reestruturação
do ambiente físico;
A06: Adaptar ambiente mínimo de trabalho para
manutenção das atividades do NTI durante a execução do
projeto da reestruturação do ambiente físico;
A07: Disponibilizar ferramentas (físicas e lógicas) adequadas
ao trabalho das equipes.

UFRPE
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Objetivo Estratégico: OE02 - Padronizar infraestrutura computacional do Órgão de TI nas diversas instalações da UFRPE, de acordo com as diretrizes institucionais.

Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M03:
Compartilhamento de
recursos
computacionais entre
os órgãos de TI nas
diversas instalações da
UFRPE
M04: Padronização da
solução de rede e
comunicação nas
diversas instalações da
UFRPE
M05: Padronização da
solução de datacenter
nos órgãos de TI das
Unidades Acadêmicas
descentralizadas

UFRPE

2016

I02

2017

2018

NTI-UAG
NTI-UAST
NTI-UACSA

2019

A08: Disponibilizar recurso computacional para possibilitar o
compartilhamento;
A09: Definir e formalizar política de uso do
compartilhamento de recursos computacionais

I02

NTI-SEDE

NTI-UAG
NTI-UAST
NTI-UACSA

A10: Contratar solução de rede e comunicação;
A11: Implantar solução de rede e comunicação.

A12: Contratar solução de datacenter;
I02

NTI-UAG
NTI-UAST
NTI-UACSA

A13: Implantar solução de datacenter.
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6.2 Metas e Ações de Serviços e Soluções de TIC
Objetivo Estratégico: OE03 - Prover recursos computacionais hospedados no datacenter institucional para uso em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Indicadores
Metas

M06: Disponibilização
de infraestrutura
computacional como
serviço (IAAS) para uso
pelos diversos órgãos
da instituição

Ações
Descrição

2016

2017

2018

2019

I03: Órgãos
atendidos
por
demanda

Departamentos
Acadêmicos
Unidades
Acadêmicas

Programas de
Pós-Graduação

Órgãos
Administrativos

A01
A14: Definir e implantar processo de negócio para o IAAS
institucional;
A15: Implantar o serviço IAAS institucional.

Objetivo Estratégico: OE04 - Prover capacitação em TIC para comunidade universitária ou público externo de acordo com interesse institucional.

Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M07: Disponibilização
de capacitação
periódica nos serviços
de TIC institucionais

I04: Serviços
de TIC
institucionais
com
capacitação
ofertada

2016

2017

AVA
CMS Drupal

SIG@
Zimbra

2018

2019
A16: Elaborar e submeter projeto de capacitação anual em
serviços e soluções de TIC para inserção no edital SUGEP;
A17: Obter a infraestrutura física e lógica para a realização
da capacitação;
A18: Elaborar e submeter projeto de capacitação anual em
serviços e soluções de TIC baseado em edital interno do NTI.

UFRPE
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M08: Disponibilização
de capacitação
periódica nas soluções
de TIC institucionais

I05: Soluções
de TIC
institucionais
com
capacitação
ofertada

Virtualização
de servidores;
Solução de
datacenter
institucional;
Segurança da
Informação
institucional

Administração da solução
de rede institucional;
Desenvolvimento de
Sistemas de Informação no
CMS Drupal;
Processo institucional em
Gestão e Governança de
TIC

A16
A17
A18

Objetivo Estratégico: OE05 - Prover serviços e soluções de TIC de acordo com diretrizes institucionais, governamentais e modelos de referência.
Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M09: Avaliação e
adoção de sistemas de
informação de acordo
com diretrizes
estabelecidas pelo
Governo Federal
(interoperabilidade,
tecnologias não
proprietárias, etc.)

I06: Sistemas
de
informação
implantados

M10: Implantação de
serviços avançados
providos pela RNP

I07: Serviços
da RNP
implantados

2016

2017

2018

SEI

SIGRH

2019

A19: Apoiar celebração de convênio entre UFRPE e MPOG;
A20: Apoiar os órgãos gestores na implantação dos
sistemas de informação;
A21: Acompanhar e dar suporte para implantação dos
sistemas de informação.

Fone@RNP

Webconferência
FileSender

Vídeo@RNP

A22: Realizar processo da RNP de implantação do Serviço;
A23: Contratar solução de TIC;
A24: Disponibilizar serviço de TIC para comunidade
acadêmica.

UFRPE
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M11: Melhoramento
dos serviços e soluções
de TIC institucionais

M12: Melhoramento
do atendimento ao
usuário/cliente

I08: Serviços
e soluções
de TIC com
nível de
qualidade
inicial
implantado

I09: Serviços
de TIC com
atendimento
de primeiro
nível
implantado

Sistema de
virtualização
de datacenter

Manutenção
de rede

Serviço de
suporte;
Serviço de
rede;
Serviço de
sistemas.

Manutenção de
microinformática

AVA;
E-mail;
Wi-Fi;
SIG@

A25: Definir, mensurar e otimizar qualidade dos serviços
(QoS) providos pelo Órgão de TI;
A26: Definir, mensurar e otimizar SLA para os serviços
providos pelo Órgão de TI.

A27: Otimizar serviço de atendimento ao usuário de
acordo com boas práticas de modelos de referência (ITIL);
A28: Implantar Service Desk;
A29: Apoiar a contratação de serviço terceirizado de
manutenção de microinformática;
A30: Apoiar a contratação de serviço terceirizado de
manutenção de rede.

UFRPE
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6.3 Metas e Ações de Comunicação
Objetivo Estratégico: OE06 - Adotar mecanismos de comunicação para o Órgão de TI de acordo com as diretrizes institucionais e governamentais.

Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M13: Implantação de
uma Política de
Comunicação para o
Órgão de TI

2016

I10: Situação
da
Implantação
da Política de
Comunicação
do Órgão de
TI

2017

2018

2019

Elaborada e
aprovada

Implantada

Melhoria
contínua

A31: Elaborar e formalizar Política de Comunicação do
Órgão de TI;
A32: Implantar mecanismos previstos na Política de
Comunicação do Órgão de TI;
A33: Revisar Política de Comunicação do Órgão de TI.

M14: Divulgação de
ações realizadas e
resultados obtidos pelo
Órgão de TI

UFRPE

I11: Áreas de
atuação do
Órgão de TI

Redes;
Suporte;
Sistemas;
Atendimento
aos usuários

A34: Elaborar e divulgar relatório de gestão de TIC (entre
05/2012 até 04/2016);
A35: Divulgar periodicamente as ações e resultados da
gestão de TIC (a partir de 05/2016) nos canais de
comunicação oficiais (Web site do NTI, portal Web
institucional e redes sociais);
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6.4 Metas e Ações de Pessoas
Objetivo Estratégico: OE07 - Avaliar e executar mecanismos para gestão eficiente de pessoas (motivação, clima, ambientação, etc.) de acordo com boas práticas
adotadas por organizações de referência
Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M15: Provimento de
habilidades e
capacidades técnicas
aos servidores lotados
no Órgão de TI para o
desempenho eficiente
da função

I12:
Quantidade
de
capacitações
realizadas
pelos
servidores
lotados no
Órgão de TI

2016

2017

2018

2019

30

25

25

30

A36: Planejar anualmente o Programa de capacitação dos
servidores do Órgão de TI;
A37: Participar de capacitações providas pela ESR/RNP de
acordo com a cota para UFRPE;
A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na
modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua
capacitações técnicas;
A39: Participar de capacitações providas pela SUGEP;
A40: Participar de capacitações providas por organizações
públicas (presencialmente e a distância).

M16: Melhoria do
desempenho funcional
das equipes de TI

I13: Nível de
maturidade
do
desempenho
funcional

Avaliação

Mensuração

Otimização

A41: Realizar diagnóstico do desempenho funcional das
equipes de TI;
A42: Elaborar Plano de Desempenho Anual (PDA) para o
Órgão de TI;
A43: Elaborar Relatório de Desempenho Anual (RDA) para o
Órgão de TI.

UFRPE
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M17: Melhorias das
interações
interpessoais e entre as
equipes de TI

I14:
Percepção
dos servidores
sobre as
interações do
Órgão de TI

Regular

Satisfatória

A44: Elaborar e executar um plano anual de encontros para
acompanhamento das ações de TI;
A45: Implantar mecanismos de gestão à vista;
A46: Promover encontros presenciais fora do ambiente de
trabalho.

M18: Participação e
contribuição em
eventos técnicos nas
diversas áreas de
interesse do Órgão de
TI

I15:
Quantidade
de eventos
com trabalhos
submetidos e
aprovados
I16:
Quantidade
de
participações
em eventos

UFRPE

2

4

6

8

A47: Elaborar e submeter trabalhos técnicos baseados em
experiências bem sucedidas no Órgão de TI;
A48: Realizar inscrição e participar de eventos de interesse
do Órgão de TI.

6

8

10

10
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Objetivo Estratégico: OE08 - Traçar e executar estratégias visando o aumento da força de trabalho de TI junto aos órgãos superiores

Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M19: Ampliação da
força de trabalho do
Órgão de TI

2016

2018

I17:
Quantitativo
de novos
servidores
efetivos
contratados
I18:
Quantitativo
de novos
estagiários

I20:
Quantitativo
de projetos de
pesquisa e
extensão, em
parceria com
o Órgão de TI

2019

20

A29
A30
A49: Resubmeter o processo de reestruturação do Órgão de
TI, incluindo o regimento interno;
A50: Implantar parcerias com docentes de TI para projetos
de pesquisa e extensão, com temas de interesse do Órgão
de TI;

2

I19:
Quantitativo
de novos
terceirizados

UFRPE

2017

A51: Formalizar e fundamentar solicitação anual para
incremento da força de trabalho de servidores efetivos,
estagiários e terceirizados.

3

2

2

2

2
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6.5 Metas e Ações de Segurança da Informação
Objetivo Estratégico: OE09 - Fortalecer a área de segurança da informação no Órgão de TI

Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M20: Adequação das
soluções e serviços de
TIC de acordo com as
diretrizes de segurança
da informação
institucional e do
governo federal

I21: Situação da
implantação da
equipe interna
de segurança
da informação
do Órgão de TI

2016

2017

Criada

Implantada

UFRPE

2019

A52: Implantar uma equipe interna de segurança da
informação do Órgão de TI;
A53: Elaborar e formalizar plano de segurança da
informação do Órgão de TI, de acordo com as boas práticas;

I22: Situação da
implantação do
plano de
segurança da
informação do
Órgão de TI
I23: Situação da
implantação
dos
mecanismos de
segurança da
informação do
Órgão de TI

2018

Elaborado

Implantado

Melhoria
Contínua

A54: Diagnosticar e implantar mecanismos de segurança da
informação nos serviços e soluções prioritários e
emergenciais do órgão de TI.

Diagnosticado
e Implantado
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M21: Apoio as
estratégias de
segurança da
informação
(conscientização,
alertas, boas práticas)
para o usuário final e
para os órgãos da
instituição

I24: Quantidade
de Capacitações
ofertadas por
ano

01

01

01

01

A55: Elaborar e submeter projeto de capacitação anual em
segurança da informação para edital SUGEP.

6.6 Metas e Ações de Governança e Gestão de TIC
Objetivo Estratégico: OE10 - Fortalecer as áreas de gestão e governança de TIC no Órgão de TI

Indicadores
Metas

M22: Implantação do
nível inicial do processo
de gestão de TIC

UFRPE

Ações
Descrição

2016

2017

I25: Áreas de
atuação com
processo de
gestão de TIC
implantado

Contratação
de TI

Suporte;
Sistemas;
Redes

2018

2019

Atendimento
ao usuário

A56: Formalizar e implantar processo de governança de TI
com base nas normativas vigentes e em boas práticas de
modelos de referência.
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M23: Melhoria da
governança do Órgão
de TI

I26: Nível de
maturidade do
processo de
governança do
Órgão de TI

Inicial

Intermediário

A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos
institucionais;
A58: Traçar e executar estratégias de gestão da inovação e
do conhecimento no Órgão de TI;
A59: Prover e melhorar continuamente os processos de
planejamento do Órgão de TI em todos os níveis
(estratégico, tático e operacional);
A60: Promover continuamente objetos legais (Atas de
Registro de Preços) para contratação de soluções de TIC de
interesse institucional;
A61: Projetar, avaliar e adotar soluções, serviços e
infraestrutura de TIC de acordo com as diretrizes
sustentáveis da TI verde;
A62: Reestruturar a organização funcional do Órgão de TI
para atender as demandas da APF e da instituição;
A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de
TI.

UFRPE
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Objetivo Estratégico: OE11 - Fortalecer as relações intra e interinstitucionais do Órgão de TI

Indicadores
Metas

Ações
Descrição

M24: Realização de
cooperação intra e
interinstitucional

I27: Quantitativo
de cooperações
intrainstitucionais
por ano
I28: Quantitativo
de cooperações
interinstitucionais
por ano

UFRPE

2016

2017

2018

2019

1

2

4

4

A64: Pesquisar, elaborar projetos e apoiar oportunidades
externas de fomento para a área de TIC;
A65: Traçar e executar estratégias de cooperação
intrainstitucional;

3

2

2

2
A66: Traçar e executar estratégias de cooperação
interinstitucional.
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7

Plano de Gestão de Risco
Risco é toda possibilidade de frustração dos objetivos das ações planejadas pela

indisponibilidade de algum de seus requisitos (SLTI, 2012). Um risco pode ter uma ou várias
causas e pode ter impacto em uma ou mais ações. Os riscos mais críticos são os que merecem
maior atenção em termos de planejamento de respostas, recursos e esforços.
O Plano de Gestão de Risco tem como objetivos:


Identificar os prováveis riscos que podem afetar a execução das ações planejadas;



Analisar os riscos identificados, avaliando a probabilidade de ocorrência e o impacto
nas ações planejadas; e



Planejar as respostas aos riscos, através de estratégias de (1) mitigação que consiste
em desenvolver outras ações, visando minimizar a probabilidade de ocorrência do
risco ou de seu impacto, com o objetivo de tornar o risco aceitável; e (2) contingência
que consiste em definir opções (alternativas) que podem ser executadas caso o risco
ocorra e comprometa as ações planejadas.

O Plano de Gestão de Risco apresentado a seguir descreve os riscos mais críticos com as
respectivas probabilidades de ocorrência (baixa, média, alta) e o impacto (baixo, médio, alto),
para cada ação planejada, bem como as respostas ao risco, através de estratégias de mitigação
e contingência. Para cada ação identificada no Plano de Metas e Ações (descrito na seção 6)
são também apresentados os respectivos órgãos/entidades responsáveis pela execução.

UFRPE
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Ação:
Responsável:

A01: Contratar e implantar solução de datacenter institucional
PROAD; NTI; CTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R01: Falta de recursos orçamentários e
financeiros

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para provimento de recursos

Instalação da solução de datacenter
institucional em espaço físico do prédio
PROPLAN/NTI

R02: Atraso na entrega dos equipamentos
pelo fornecedor

Média

Alto

Gestão eficiente do contrato

Aplicar penalidades previstas no
contrato

Ação:
Responsável:

A02: Definir o terreno alocado para abrigar estrutura do datacenter
Administração Superior; NEMAM

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R03: Não disponibilidade de terreno nas
proximidades do NTI para abrigar o datacenter
institucional

Média

Médio

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para provimento do terreno nas
proximidades do NTI

Definição de um terreno em outro local
do campus Dois Irmãos

Ação:
Responsável:

A03: Implantar infraestrutura (civil, elétrica, lógica e segurança física) para instalação da solução física do datacenter institucional
DELOGS

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R04: Insuficiência de recursos e competência
técnica para realizar o serviço

Alta

Alto

Não existe

Solicitar a contratação de empresa para
a realização do serviço

UFRPE
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Ação:
Responsável:

A04: Definir os requisitos para reestruturação do ambiente físico
Diretoria e coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R05: Incompletude e inconsistência dos
requisitos para reestruturação do ambiente
físico

Alta

Alto

Solicitação de apoio do órgão competente
(NEMAM)

Solicitar a contratação de empresa
especializada para o projeto de
reestruturação do ambiente físico

Ação:
Responsável:

A05: Registrar e acompanhar a solicitação de reestruturação do ambiente físico
Diretoria do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R06: Documentação insuficiente para
formalizar a solicitação

Baixa

Alto

Solicitar revisão da documentação ao órgão
competente (NEMAM)

Reajustar documentação

R07: Baixa prioridade na execução do projeto
de reestruturação do ambiente físico

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para aumentar prioridade do projeto
de reestruturação do ambiente físico

Não existe

UFRPE
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Ação:
Responsável:

A06: Adaptar ambiente mínimo de trabalho para manutenção das atividades do NTI durante a execução do projeto da reestruturação do ambiente
físico
Dirigentes do NTI e PROPLAN

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R08: Impossibilidade da equipe de trabalho
atuar no espaço físico do NTI durante a
execução do projeto

Alta

Alto

Planejamento do espaço físico;
Execução do projeto em etapas.

Compartilhamento do espaço físico da
PROPLAN

Ação:
Responsável:

A07: Disponibilizar ferramentas (físicas e lógicas); adequadas ao trabalho das equipes
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R09: Dificuldade em especificar as
ferramentas para processo de aquisição

Alta

Alto

Pesquisar em editais já existentes da APF

Solicitar especificações junto aos
fornecedores/fabricantes das
ferramentas

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para provimento de recursos

Não existe

R10: Falta de expertise dos servidores de TI

Média

Alto

Inserir o serviço de capacitação técnica no
processo de aquisição da solução de TI

Contratar capacitação técnica na
solução de TI adquirida
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Ação:
Responsável:

A08: Disponibilizar recurso computacional para possibilitar o compartilhamento
Coordenadoria de Suporte

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R11: Insuficiência ou esgotamento dos
recursos computacionais disponíveis

Baixa

Alto

Ampliação dos recursos computacionais do
datacenter institucional

Priorizar e restringir recursos
computacionais de acordo com a
necessidade dos órgãos de TI

Ação:
Responsável:

A09: Definir e formalizar política de uso do compartilhamento
CSIC

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R12: Atraso na elaboração e formalização da
política de uso do compartilhamento de
recursos computacionais

Baixa

Alto

Utilização de modelo de política de uso de
outra instituição da APF

Utilizar o termo de responsabilidade
padrão definido na POSIC

Acompanhamento do processo de
formalização da política de uso nos órgãos
competentes
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Ação:
Responsável:

A10: Contratar solução de rede e comunicação
NTI; CTI; PROAD

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para provimento de recursos

Não existe

R02

Média

Alto

Gestão eficiente do contrato

Aplicar penalidades previstas no
contrato

Ação:
Responsável:

A11: Implantar solução de rede e comunicação
Coordenadoria de Redes

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R13: Insuficiência de servidores de TI

Alta

Alto

Contratação de servidores de TI com perfil
específico para atuar nas unidades
acadêmicas

Disponibilizar servidores de TI lotados
no NTI Sede para dar suporte ao
projeto

R10

Alta

Alto

Inserir o serviço de capacitação técnica no
processo de aquisição da solução de TI

Contratar capacitação técnica na
solução de TI adquirida
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Ação:
Responsável:

A12: Contratar solução de datacenter
NTI; CTI; PROAD

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R01

Alta

Alta

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para provimento de recursos

Não existe

R02

Média

Alto

Gestão eficiente do contrato

Aplicar penalidades previstas no
contrato

Ação:
Responsável:

A13: Implantar solução de datacenter
Coordenadoria de Suporte

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R13

Alta

Alto

Contratação de servidores de TI com perfil
específico para atuar nas unidades
acadêmicas

Disponibilizar servidores de TI lotados
no NTI Sede para dar suporte ao
projeto

R10

Alta

Alto

Inserir o serviço de capacitação técnica no
processo de aquisição da solução de TI

Contratar capacitação técnica na
solução de TI adquirida
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Ação:
Responsável:

A14: Definir e formalizar processo de negócio para o IAAS institucional
Coordenadoria de Suporte; Área de Governança de TI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R14: Complexidade do processo de negócio
para IAAS institucional

Média

Alto

Pesquisa de processo de negócio para IAAS
adotado em outro órgão da APF

Mapear um processo de negócio
enxuto para a IAAS institucional

R15: Atraso na formalização do processo de
negócio para IAAS institucional

Média

Alto

Acompanhamento do processo de
formalização nos órgãos competentes

Não existe

Ação:
Responsável:

A15:Implantar o serviço IAAS institucional
Coordenadoria de Suporte

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R11

Baixa

Alto

Ampliação dos recursos computacionais do
datacenter institucional

Priorizar e restringir os serviços
disponibilizados pela IAAS institucional

R16: Dificuldade na utilização do serviço IAAS
institucional pelos usuários

Média

Médio

Provimento de tutoriais de utilização do
serviço IAAS institucional

Suporte técnico especializado aos
usuários

Ação:
Responsável:

A16: Elaborar e submeter projeto de capacitação anual em serviços e soluções de TIC para inserção no edital SUGEP
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R17: Não inserção das capacitações em
serviços e soluções de TIC no edital SUGEP

Baixa

Alto

Articulação junto a SUGEP sobre a necessidade
institucional em serviços e soluções de TIC

Não existe
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Ação:
Responsável:

A17: Obter a infraestrutura física e lógica para a realização da capacitação
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R18: Não disponibilidade de laboratórios de
informática para capacitação em serviços de
TIC

Média

Alto

Articulação junto aos departamentos
acadêmicos para disponibilização de
laboratórios de informática

Montar espaço específico para
capacitações em serviços de TIC

Ação:
Responsável:

A18: Elaborar e submeter projeto de capacitação anual em serviços e soluções de TIC baseado em edital interno do NTI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R19: Restrições legais para pagamento das
capacitações de TIC pelos participantes

Média

Médio

Pesquisar as questões legais para o NTI
realizar as capacitações pagas pelos
participantes

Analisar de órgãos de TI em outras
IFES que oferecem capacitações pagas

Ação:
Responsável:

A19: Apoiar celebração de convênio entre UFRPE e MPOG
Administração Superior; Grupo de Trabalho instituído pelo CTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R20: Não efetividade do grupo de trabalho
responsável pela implantação dos sistemas
disponibilizados pelo MPOG

Média

Alto

Proatividade do representante do NTI no
grupo de trabalho

NTI assumir integralmente a ação
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Ação:
Responsável:

A20: Apoiar os órgãos gestores na implantação dos sistemas de informação
Coordenação de Sistemas do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R21: Falta de interesse e colaboração dos
órgãos gestores na implantação dos sistemas
de informação

Média

Alto

Proatividade da Coordenação de Sistemas

Não existe

Ação:
Responsável:

A21: Acompanhar e dar suporte para implantação dos sistemas de informação
Coordenação de Sistemas do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R22: Falta de conhecimento do processo de
implantação dos sistemas de informação

Média

Alto

Articular junto ao MPOG a obtenção do
conhecimento do processo de implantação
dos sistemas de informação

Contratar empresa especializada para
implantação dos sistemas de
informação

R23: Equipe insuficiente e (ou) não
especializada

Alta

Alto

Não existe

Contratar empresa especializada para
implantação dos sistemas de
informação

Ação:
Responsável:

A22: Realizar processo da RNP de implantação do Serviço
Coordenação de Suporte do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R24: Complexidade e (ou) falta de entendimento do
processo RNP de implantação do serviço

Média

Alto

Solicitar consultoria da RNP

Consultar outras IFES que já
implantaram do serviço
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Ação:
Responsável:

A23: Contratar solução de TIC
NTI; CTI; PROAD

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para provimento de recursos

Não existe

R02

Média

Alto

Gestão eficiente do contrato

Aplicar penalidades previstas no
contrato

Ação:
Responsável:

A24: Disponibilizar serviço de TIC para comunidade acadêmica
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R25: Dificuldade dos usuários na utilização do
serviço de TIC disponibilizado

Média

Médio

Provimento de tutoriais de utilização do
serviço de TIC

Suporte técnico especializado aos
usuários

Ação:
Responsável:

A25: Definir, mensurar e otimizar qualidade dos serviços (QoS) providos pelo Órgão de TI
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R10

Média

Alto

Pesquisar modelos de referências adotados
por outras IFES

Não existe
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Ação:
Responsável:

A26: Definir, mensurar e otimizar SLA para os serviços providos pelo Órgão de TI
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R10

Alta

Alto

Pesquisar modelos de referências adotados
por outras IFES

Não existe

Ação:
Responsável:

A27: Otimizar serviço de atendimento ao usuário de acordo com boas práticas de modelos de referência (ITIL)
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R26: Alta complexidade em adequar serviço de
atendimento existente com base nas boas
práticas dos modelos de referência

Alta

Alto

Implantação incremental de boas práticas no
serviço de atendimento por área de atuação

Implantação de um novo serviço de
atendimento com base em
experiências bem sucedidas de outros
órgãos de TIC
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Ação:
Responsável:

A28: Implantar Service Desk
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar no service desk

Contratar serviço terceirizado de
service desk

Contratação de estagiários e bolsistas com
perfil apropriado para atuar no service desk
Provimento de capacitação para os
servidores que atuam no atendimento ao
usuário
R27: Insuficiência de recursos (espaço físico,
equipamentos, software) para implantar
service desk

Ação:
Responsável:

Alta

Alto

Compartilhamento de espaço físico e
equipamentos existentes e utilização de
software gratuito

Implantar service desk em espaço
físico alternativo ao prédio do órgão
de TI

A29: Apoiar a contratação de serviço terceirizado de manutenção de microinformática
PROAD; NTI; CTI

Riscos

Probabilidade de
Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R28: Falta de interesse e colaboração dos
órgãos competentes

Média

Alto

Articulação e proatividade junto aos órgãos
competentes

Não existe

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior
e CTI para provimento de recursos

Não existe

R02

Média

Alto

Gestão eficiente do contrato

Aplicar penalidades previstas no contrato
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Ação:
Responsável:

A30: Apoiar a contratação de serviço terceirizado de manutenção de rede
PROAD; NTI; CTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R28

Média

Alto

Articulação e proatividade junto aos órgãos
competentes

Não existe

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para provimento de recursos

Não existe

R02

Média

Alto

Gestão eficiente do contrato

Aplicar penalidades previstas no
contrato

Ação:
Responsável:

A31: Elaborar e formalizar Política de Comunicação do Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R10

Alta

Alto

Pesquisar modelos de referências adotados
por outras IFES

Definir e adotar um Procedimento
Operacional Padrão (POP) mínimo
para comunicação do Órgão de TI

Solicitar apoio na elaboração do órgão de
comunicação da UFRPE
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Ação:
Responsável:

A32: Implantar mecanismos previstos na Política de Comunicação do Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R13

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na implantação dos
mecanismos de comunicação

Não existe

Ação:
Responsável:

A33: Revisar Política de Comunicação do Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R29: Indisponibilidade de servidores para
revisar a política de comunicação do órgão de
TI

Alta

Alto

Inserção da revisão da Política de
Comunicação do órgão de TI como uma ação
do Plano de Desempenho Anual

Não existe

Ação:
Responsável:

A34: Elaborar e divulgar relatório de gestão de TIC (entre 05/2012 até 04/2016)
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R30: Dificuldade em levantar as ações
realizadas e estruturar o relatório de gestão de
TIC

Baixa

Alta

Utilização de relatórios e atas de reunião
produzidos com as ações de TI realizadas no
período

Não existe

Produção de um relatório no formato de
sumário executivo
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Ação:
Responsável:

A35: Divulgar periodicamente as ações e resultados da gestão de TIC (a partir de 05/2016) nos canais de comunicação oficiais (Web site do NTI, portal
Web institucional e redes sociais)
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R13

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na implantação dos
mecanismos de comunicação

Não existe

Ação:
Responsável:

A36: Planejar anualmente o Programa de capacitação dos servidores do Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R31: Dificuldade em mapear as necessidades
de capacitação dos servidores

Alta

Alto

Pesquisa junto aos servidores sobre as
necessidades de capacitação

Não existe

Ação:
Responsável:

A37: Participar de capacitações providas pela ESR/RNP de acordo com a cota para UFRPE
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R32: Insuficiência de recursos
financeiros/orçamentários para diárias e
passagens

Média

Alto

Articulação junto à administração superior
para garantir a participação dos servidores
nas capacitações da ESR/RNP

Não existe
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Ação:
Responsável:

A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua capacitações técnicas
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R33: Dificuldade na especificação das
capacitações técnicas

Média

Alto

Pesquisa em processos de contratação de TI
de outros órgãos

Solicitar apoio de fornecedores de
soluções de TI para especificação de
capacitações técnicas

Ação:
Responsável:

A39: Participar de capacitações providas pela SUGEP
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R34: Oferta de capacitações que não sejam da
área de interesse do Órgão de TI

Alta

Alto

Articulação junto a SUGEP sobre as
necessidades do órgão de TI

Não existe

Ação:
Responsável:

A40: Participar de capacitações providas por organizações públicas (presencialmente e a distância)
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R32

Média

Alto

Articulação junto à administração superior
para garantir a participação dos servidores
nas capacitações presenciais

Não existe

R35: Falta de interesse ou motivação dos
servidores em participar de capacitações a
distância

Média

Alto

Implantação de mecanismos de divulgação e
incentivo para os servidores participarem de
capacitações à distância

Não existe
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Ação:
Responsável:

A41: Realizar diagnóstico do desempenho funcional das equipes de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R36: Complexidade e (ou) documentação de
desempenho funcional insuficiente

Média

Alto

Pesquisar modelos de referência em órgãos
da APF e no setor privado

Contratar consultoria especializada
para orientar o trabalho

Utilizar informações de ferramentas de
trabalho (ex: RT)

Ação:
Responsável:

A42: Elaborar Plano de Desempenho Anual (PDA) para o Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R37: Falta de expertise na elaboração do PDA

Alta

Alto

Produzir um template/guideline para
elaboração do PDA

Realizar trabalho colaborativo para
elaboração de um PDA enxuto

Ação:
Responsável:

A43: Elaborar Relatório de Desempenho Anual (RDA) para o Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R38: Falta de expertise na elaboração do PDA

Alta

Alto

Produzir um template/guideline para
elaboração do RDA

Produzir de um relatório no formato
de sumário executivo
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Ação:
Responsável:

A44: Elaborar e executar um plano anual de encontros para acompanhamento das ações de TIC
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R39: Falta de recursos orçamentários e
financeiros para realizar encontros presenciais
entre os órgãos de TI

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para provimento de recursos

Não existe

R40: Falta de interesse dos servidores lotados
no órgão de TI para participar dos encontros

Média

Alto

Articulação das Coordenadorias e Chefias
junto aos servidores lotados no órgão de TI

Não existe

Ação:
Responsável:

A45: Implantar mecanismos de gestão à vista
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R10

Alta

Alto

Inserir capacitação em boas práticas de
gestão à vista no Programa de Capacitação
dos servidores do Órgão de TI

Implantação incremental de
mecanismos de gestão à vista por área
de atuação

Ação:
Responsável:

A46: Promover encontros presenciais fora do ambiente de trabalho
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R40

Média

Médio

Articulação das Coordenadorias e Chefias
junto aos servidores lotados no órgão de TI

Não existe
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Ação:
Responsável:

A47: Elaborar e submeter trabalhos técnicos baseados em experiências bem sucedidas no Órgão de TI
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R10

Média

Alto

Realizar workshop e oficinas técnicas para
capacitar os servidores de TI em normas e
padrões de referência para trabalhos
técnicos

Não existe

R41: Falta de interesse do servidores de TI
para elaborar trabalhos técnicos

Média

Alto

Inserção da submissão de trabalhos técnicos
como uma ação do Plano de Desempenho
Anual

Não existe

Elaborar mecanismos de recompensa para
servidores de TI com trabalhos aprovados

Ação:
Responsável:

A48: Realizar inscrição e participar de eventos de interesse do Órgão de TI
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R32

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para provimento de recursos

Participar de eventos na mesma
localidade do Órgão de TI
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Ação:
Responsável:

A49: Resubmeter o processo de reestruturação do Órgão de TI, incluindo o regimento interno
Diretoria do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R42: Não aprovação do processo de
reestruturação do órgão de TI pelo CONSU

Alta

Alto

Apresentação prévia do projeto de
reestruturação do Órgão de TI para os
conselheiros

Ajustar o projeto de reestruturação do
órgão de TI com base no feedback do
CONSU

Ação:
Responsável:

A50: Implantar parcerias com docentes de TIC para projetos de pesquisa e extensão, com temas de interesse do Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R43: Falta ou pouca interação com docentes
de TIC

Média

Alto

Articulação com PRPPG e PRAE para inserção
de chamada de projetos de TI em editais de
pesquisa e de extensão

Não existe

Ação:
Responsável:

A51: Formalizar e fundamentar solicitação anual para incremento da força de trabalho de servidores efetivos, estagiários e terceirizados
Diretoria do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para provimento de recursos humanos

Não existe
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Ação:
Responsável:

A52: Implantar uma equipe interna de segurança da informação do Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na área de segurança
da informação

Prover capacitação na área de
segurança da informação para
servidores de TI

Ação:
Responsável:

A53: Elaborar e formalizar plano de segurança da informação do Órgão de TI, de acordo com as boas práticas
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R10

Alta

Alto

Pesquisar por planos de segurança da
informação adotados por outros órgãos de TI
da APF

Definir e adotar um Procedimento
Operacional Padrão (POP) mínimo em
substituição ao plano de segurança do
Órgão de TI

Ação:
Responsável:

A54: Diagnosticar e implantar mecanismos de segurança da informação nos serviços e soluções prioritários e emergenciais do Órgão de TI
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na área de segurança
da informação

Prover capacitação na área de
segurança da informação para
servidores de TI
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Ação:
Responsável:

A55: Elaborar e submeter projeto de capacitação anual em segurança da informação para edital SUGEP
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R44: Não inserção das capacitações em
segurança da informação no edital SUGEP

Baixa

Alto

Articulação junto a SUGEP sobre a
necessidade institucional de capacitação em
segurança da informação

Não existe

Ação:
Responsável:

A56: Formalizar e implantar processo de governança de TI com base nas normativas vigentes e em boas práticas de modelos de referência
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na área de governança
de TI

Prover capacitação na área de
governança de TI para servidores de TI

R45: Complexidade na implantação do
processo

Alta

Alto

Pesquisar processo de governança de TI
adotado em órgãos de TI da APF

Implantar processo enxuto de
governança de TI, de maneira
incremental, por área de atuação

Ação:
Responsável:

A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R46: Dificuldade de alinhamento com planos
institucionais de alto nível

Alto

Alto

Participação do órgão de TI na elaboração de
planos institucionais

Não existe
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Ação:
Responsável:

A58: Traçar e executar estratégias de gestão da inovação e do conhecimento no Órgão de TI
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na área de gestão da
inovação e do conhecimento

Prover capacitação na área de gestão
da inovação e do conhecimento para
os servidores de TI

Propor a criação de uma área específica de
gestão da inovação e do conhecimento no
órgão de TI
R45

Ação:
Responsável:

Alta

Alto

Pesquisar estratégias de gestão da inovação
e do conhecimento adotadas em órgãos de
TI da APF e no setor privado

Implantar estratégias básicas de
gestão da inovação e do
conhecimento

A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis (estratégico, tático e operacional)
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R47: Equipe insuficiente e (ou) com pouca
dedicação na área de planejamento para
acompanhamento e melhoria contínua
processos de planejamento do Órgão de TI

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na área de
planejamento

Prover capacitação na área de
planejamento para os servidores de TI

Solicitar apoio a PROPLAN da UFRPE
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Ação:
Responsável:

A60: Promover continuamente objetos legais (Atas de Registro de Preços) para contratação de soluções de TIC de interesse institucional
NTI, PROAD

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R01

Alta

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para provimento de recursos

Não existe

R45

Alta

Alto

Prover integração entre a equipe de
contratação do Órgão de TI e Setor de
Compras e Licitações e PJ da UFRPE

Não existe

Ação:
Responsável:

A61: Projetar, avaliar e adotar soluções, serviços e infraestrutura de TIC de acordo com as diretrizes sustentáveis da TI verde
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R48: Complexidade e (ou) falta de
entendimento das políticas sustentáveis da TI
verde aplicados a APF

Média

Alto

Pesquisar melhores práticas adotadas por
órgãos da APF

Adotar diretrizes sustentáveis de TI
verde para processos de TI mais
consolidados do Órgão de TI

R49: Insuficiência e (ou) não alinhamento a
política institucional de sustentabilidade

Média

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para maior alinhamento à política
institucional de sustentabilidade

Propor uma política institucional de
sustentabilidade para a área de TI
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Ação:
Responsável:

A62: Reestruturar a organização funcional do Órgão de TI para atender as demandas da APF e da instituição
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos

Não existe

Contratação de terceirizados e estagiários
para apoio na realização das demandas
R42

Ação:
Responsável:

Média

Alto

Articulação junto a Administração Superior e
CTI para aumentar prioridade de aprovação
do projeto de reestruturação do órgão de TI

Não existe

A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI
Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R23

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar na área de gestão de
processos

Prover capacitação na área de gestão
de processos de negócio para os
servidores de TI

R45

Alta

Alto

Pesquisar melhores práticas de gestão de
processos de negócio adotadas em órgãos de
TI da APF e no setor privado

Realizar mapeamento, desenho e
gestão dos processos de negócio
prioritários e emergenciais, de
maneira incremental, por área de
atuação
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Ação:
Responsável:

A64: Pesquisar, elaborar projetos e apoiar oportunidades externas de fomento para a área de TIC
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R50: Equipe insuficiente e (ou) sem expertise
em projetos de fomento para área de TIC

Alta

Alto

Contratação de servidores efetivos com perfil
apropriado para atuar em projetos de
fomento para área de TIC

Prover capacitação em elaboração de
projetos de fomento para servidores
de TI

Solicitar apoio a PRPPG da UFRPE

Ação:
Responsável:

A65: Traçar e executar estratégias de cooperação intrainstitucional
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R51: Falta ou pouca interação com órgãos da
UFRPE

Média

Alto

Maior troca de informações e articulação
junto aos órgãos internos da UFRPE

Não existe

Ação:
Responsável:

A66: Traçar e executar estratégias de cooperação interinstitucional
Diretoria e Coordenadorias do NTI

Riscos

Probabilidade
de Ocorrência

Impacto

Mitigação

Contingência

R52: Falta ou pouca interação com órgãos
externos

Média

Alto

Maior troca de informações e articulação
junto aos órgãos externos a UFRPE

Não existe
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Conclusão
O Planejamento Estratégico para o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI (PE-NTI

2016-2019), descrito neste documento, é o resultado do trabalho coletivo e colaborativo dos
servidores lotados e em exercício no NTI.
Esta atividade de planejamento objetivou primeiramente criar uma identidade para o NTI
através da definição da Missão (razão de existir), Visão (sonho futuro) e Valores (princípios
norteadores).
Posteriormente, foram realizados diagnósticos dos ambientes interno e externo. As forças
e fraquezas internas permitem mapear os pontos de destaque, que devem ser usados em
favor do desenvolvimento do órgão, e os fatores restritivos, que precisam ser trabalhados e
minimizados/eliminados ao longo do tempo. As oportunidade e ameaças externas, não
controláveis, permitem traçar os recursos potenciais que podem ser explorados e os pontos de
atenção que precisam ser monitorados.
Baseados nesses diagnósticos foram determinadas diretrizes para estruturar objetivos
estratégicos e ações para alcançar tais objetivos. Os objetivos estratégicos traduzem os
resultados essenciais a serem atingidos pelo NTI no cumprimento de sua Missão e de forma
que permitam atingir a sua Visão. Em seguida foi definido o Plano de Metas e Ações que
descreve os meios pelos quais os objetivos estratégicos são atingidos.
Finalmente, para complementar a atividade de planejamento, foi definido o Plano de
Gestão de Risco. Para cada ação definida no Plano de Metas e Ações, foram identificados os
principais riscos e as respectivas estratégias de mitigação e contingência.
Destaca-se que o PE-NTI 2016-2019 preocupou-se com o alinhamento das estratégias do
NTI com as estratégias institucionais de TI, prescritas no PDTI UFRPE 2016, bem como com o
alinhamento aos objetivos estratégicos institucionais, prescritos no PDI UFRPE 2013-2020.
Vale ressaltar o pioneirismo do PE-NTI 2016-2019 como instrumento de planejamento em
órgãos administrativos da UFRPE, além de marco e elemento orientador para os projetos e
ações de TI de responsabilidade do NTI.
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