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Núcleo de Projetos Especiais
Divisão de Processos e Segurança da Informação
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Cecom – Centro de Computação: atendimento das demandas corporativas da 
universidade.

LCC – Laboratório de Computação Científica, junto com CENAPAD/MG – Centro 
Nacional de Computação de Alto Desempenho: atendimento das demandas acadêmicas 
(ensino e pesquisa).
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Atribuições:
- traçar as políticas estratégicas da área de TI;
- coordenar e acompanhar a implementação destas políticas.

Missão:
- apoiar a universidade nas atividades acadêmicas e administrativas;
- orientar e fornecer soluções corporativas, inovadoras, seguras e de

excelência por meio da TI.

Ambiente:
- múltiplas demandas e projetos;
- necessidade de planejamento;
- importância de medição e controle da execução de metas.
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Fato importante da auditoria de TI:
- gastos com TI na APF: mais de seis bilhões de reais/ano (dados do Siafi/2007) 

1
.

. recomendações de Governança para as organizações públicas:
- desenvolver e executar processos de planejamento e monitoramento

(coordenação, supervisão e controle) (Dec. Lei 200/67);

. informações a levantar:
- processos de aquisição de bens e serviços de TI;
- segurança da informação;
- gestão de recursos humanos de TI;
- principais bases de dados e sistemas da APF.

Instrução Normativa 04/2008/SLTI 
2

- dispõe sobre o processo de contratação de serviços
de tecnologia da informação.

1- Siafi – Sistema Integrado de Administração Financeira
2- SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Governança de TI: conjunto estruturado de competências e habilidades estratégicas 
para o planejamento, implantação, controle e monitoramento de programas e projetos de 
governança na área de TI.

Pilares da Governança

Planejamento, coordenação, supervisão e controle
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Desafios:
- contar com a liderança da Alta Administração;
- alocar pessoal concursado na gestão da governança;
- manter planejamento sempre em vigor;
- ter cuidado com a informação;
- realizar a gestão de riscos.

Como:
- planejar e estabelecer metas a serem atingidas sequencialmente.

Monitoramento: coordenação, supervisão e controle.
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Planejamento da DTI em 2013 e 2014

Serviços vigentes
- reestruturação de equipes e melhoria dos processos internos;
- atualização da rede de dados e voz;
- reestruturação do atendimento;
- retomada do plano de capacitação.

Novos serviços
- adoção de ferramenta de planejamento;
- adoção do padrão ágil de desenvolvimento;
- nova área de processos e segurança da informação;
- mapeamento de processos das divisões;
- adoção do catálogo de serviços;
- transparência: acesso às informações e resultados de TI (novo site).
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Alguns softwares existentes: 

� Geplanes – www.geplanes.com.br (software livre público)

� GPWerb - http://www.sistemagpweb.com;

� IS2Gerent - http://www.is2.inf.br/is2gerent/;

� Scopi - http://www.scopi.com.br/portal/home/inicio?;

� Stratec - http://www.stratec.com.br/produtos/gestao-estrategica;
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Critérios de escolha: 

• centralizar decisões;

• melhorar coordenação de tarefas; 

• aumentar visibilidade destas tarefas;

• aumentar visibilidade das decisões tomadas;

• ferramenta mais citada na Administração pública;

• adoção de software livre público (Portal do Software Público Brasileiro).
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Critérios de escolha:

� difundir e atender boas práticas de administração;
> princípios do BSC (Balanced Scorecard)
> quatro perspectivas direcionando os objetivos e metas:

.
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Critérios de escolha: 

• difundir e atender boas práticas de administração;
> ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act / Planejar-Executar-Verificar-Agir)  
> planejamento, execução, monitoramento e controle.

.
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Passo a passo:
1. pesquisa e escolha da ferramenta;

2. download de máquina virtual Oracle VM Virtual Box pré-configurada (sistema 
operacional Ubuntu,  Banco de Dados PostgreSQL, Servidor de Aplicação Jboss, mais o 
Geplanes instalado);

3. instalação em máquina de testes, ajustes de configurações do ambiente;

4. aprendizado de uso, com manual da LinkCom, sites, fóruns, etc.

5. parametrizações na ferramenta e, em sequência, execução de testes;

6. utilização para o planejamento de 2013 (2º Sem/2013 em diante);

7. aprovação da ferramenta;

8. instalação em produção.

�� 
��������������
�����



'(

Principais problemas e soluções adotadas

� falta de conhecimento técnico apropriado do analista responsável, da área de
processos e ex-desenvolvimento, por causa da demanda em infraestrutura e redes:
> suporte e participação de outros setores na instalação.

� manual de utilização incompleto em vários aspectos:
> pesquisa em blogs, sites, fóruns, visita técnica, etc.

� inexperiência com os princípios de planejamento envolvidos, ou seja, BSC e PDCA:
> pesquisa em blogs, sites, fóruns, manual, etc. Feita capacitação posterior.

� falta de capacitação na ferramenta, devido ao programa de capacitação já estar em
andamento e também devido a restrições orçamentárias:

> pesquisa em blogs, sites, fóruns, manual, etc. A incluir em novo planejamento.

� mudança da Alta Administração durante a gestão e execução do planejamento:
> retomada de ações de planejamento em 2015.
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A ferramenta Geplanes...
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Boas práticas:

� melhor controle do planejamento:
- mais visibilidade para "o que fazer", "como", "por que", "quem" e "quando". 

� melhor comunicação do planejamento:
- mapa estratégico, gráficos e relatórios de acompanhamento.

� disseminação da cultura de planejamento:
- princípios de planejamento (perspectivas BSC e ciclo PDCA);
- proposições e discussões sobre metas e indicadores;
- reuniões regulares de acompanhamento do planejamento;
- engajamento e participação de todos os setores.
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� Geplanes implantado em produção: 

> melhoria da segurança e execução de backup;

� acesso pela Web:

> com perfis e senhas de acesso;

� estabelecimento e registro/formalização das metas a alcançar: 

> melhoria da gestão do planejamento;

� fase atual de mapeamento e identificação de indicadores: 

> monitoramento e medição da execução das metas.
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Benefícios observados com a adoção da ferramenta Geplanes:

1. melhoria do controle, monitoramento e comunicação do Planejamento Estratégico;

2. motivação e comprometimento da equipe para o alcance das metas planejadas;

3. aprendizado e evolução na utilização da ferramenta Geplanes, de princípios de  
governança e de administração do planejamento;

4. melhoria na cultura de uso de indicadores, em fase de mapeamento e adoção;

5. busca de melhoria contínua na governança e do alcance dos objetivos estratégicos da
DTI perante a UFMG e o Governo Federal.
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