
Plano de Ações 2018
Formulário para acompanhamento do PDI - 2016/2020 –   Núcleo de Tecnologia da Informação

Proposta Indicadores Metas Código Ações Responsável

GU9 - CONSUNI -

Mar/2018 NTI
-

Jul/2018 NTI -

Out/2018 NTI

GU10 1- Aprovar minuta do PDTI Fev/2018 CGD -

GU17 Mai/2018 NTI -

Jul/2018 NTI -

Jun/2018 -

Ago/2018 NTI -

Dez/2018
GU18 NTI / PRPPG -

NTI / PRPPG -

GU25

NTI

* Documento enviado à PROPLAN em Outubro de 2017, como parte do Planejamento de Execução do Plano de Desenvolvimento Institucional

Prazo de 
execução

Haverá necessidade de 
Recurso Financeiro? Em caso 

positivo, indicar se está 
contemplado nas ações 

orçamentárias geridas por 
este órgão e informar o valor

6- Implantar programa de 
segurança de informação

- Evolução da 
implantação do 
programa de segurança 
de informação

- Discutir, publicar e 
implantar política de 
segurança da 
informação até 2016

1- Aprovar a Política de Seg. da In-
formação

2 – Elaborar Minuta de política de 
backup
3 – Elaborar minuta de política de uso 
do servidor de arquivos
4- Elaborar Minuta de normas de uso 
da rede

7- Aperfeiçoar o processo 
de gestão de TI com um 
planejamento bianual, 
alinhado ao PDI

- Elaboração do Plano 
Diretor de Tecnologia de 
Informação

- Finalizar o Plano 
Diretor até 2017

13- Desenvolver e 
implantar o Sistema de 
Informação de Custos – SIC

- Percentual de 
desenvolvimento do 
Sistema Integrado

- Identificar e 
mensurar os custos 
dos objetos críticos

1 – Inserir modalidades de compra 
não abrangidas pelo sistema de com-
pras2- Integrar sistema de transportes ao 
sistema de orçamento
3 – Implantar Sistema de Gestão de 
Afastamentos

NTI /  Setor de 
Tecnologia da 
Informação 
Campus Varginha

4 – Desenvolver relatórios de custos 
por campus / Pró-Reitorias / Unidades 
Acadêmicas

5 – Elaborar estudo para distribuição 
de custos por curso

NTI / PROPLAN / 
PROAF

14- Desenvolver e manter 
um Sistema Integrado de 
Informação, Produção 
Científica e Tecnológica

- Percentual de 
desenvolvimento do 
Sistema Integrado

- Implantação do 
Sistema até 2017

1- Desenvolver Módulo de entrega de 
relatórios e gestão do projeto pelos 
pesquisadores

2° semestre / 
2018

2- Desenvolver Módulo de Certifica-
dos e Declarações

2° semestre / 
2018

19- Aprimorar e ampliar a 
infraestrutura de tecnologia 
de informação

- Percentual de 
consolidação do 
Datacenter

- 100% de 
consolidação do 
Datacenter

1- Especificar projeto de segurança, 
com projeto anti-incêndio, sistema de 
monitoramento, redundância de ele-
tricidade e refrigeração adequados

2° semestre / 
2018

NTI / CPO-
PROPLAN

Sim. Está contemplado, embora o 
orçamento não seja suficiente, 
portanto deverá ser priorizado 
em conjunto com a 
administração. R$ 1.200.000,00

2- Aquisição e instalação de Servido-
res para virtualização de serviços 
para consolidação / ampliação / espe-
lhamento

1° semestre / 
2018

Sim. Está contemplado R$ 
150.000,00
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