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1. Identificação

Projeto: PETI – Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico
em Tecnologia da Informação da UFMG

Responsáveis:
Órgão: Diretoria de Tecnologia da Informação / Centro de Computação
Ordenador: Carlos Alfeu Furtado da Fonseca
Coordenador:   Dorgival Olavo Guedes Neto

Período de Execução:
Início:             01 de Julho de 2015
Término: 30 de Junho de 2020

2. Introdução: Governança, PDI, PDTI e Comitê de TI

Na última década, por ações promovidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e orientações dadas pelo Tribunal de Contas da União, os órgãos públicos
estão sendo estimulados a avançar em políticas, normas e ações que promovam a
Governança em TI em suas instituições.

O objetivo da Governança em TI é assegurar que as ações de TI estejam alinhadas
com o negócio das organizações e que seu desempenho possa ser avaliado, seus
recursos possam ser bem investidos e seus riscos operacionais possam ser mitigados.

Para que se possa assegurar o atingimento do objetivo da Governança é primordial
que sejam elaboradas  e  implantadas  as etapas de planejamento na instituição.  O
ponto de partida é a construção dos objetivos estratégicos institucionais, e suas metas,
que  devem  estar  planejados,  formalizados  e  publicados  no  PDI  –  Plano  de
Desenvolvimento Institucional.

No caso da TI, sua importância está associada à capacidade de viabilizar meios para
que os objetivos do PDI  possam ser  alcançados.  Esses objetivos são coletados e
interpretados,  se  desdobram  em  projetos  e  seus  respectivos  planos  de  ação,
compondo a visão estratégica, tática e operacional que são conduzidas pela área de
TI.

No final do ano de 2018 a UFMG concluiu a elaboração do PDI que vigorará até o final
de 2023. O principal marco foi sua aprovação em sessão realizada pelo Conselho
Universitário em 20 de novembro de 2018. No início de 2019, foi feita a publicação e
divulgação em https://www.ufmg.br/pdi/2018-2023/

Em paralelo à elaboração do PDI  foi  constituído o CGD – Comitê de Governança
Digital empossado pela Reitora por meio da portaria 259 de 29 de novembro de 2018.
O CGD elaborará o futuro PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação que
substituirá o atual PETI – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação.

Em função de não haver ainda o PDTI alinhado ao PDI recém-aprovado, o atual PETI,
que continua em vigor,  continuará alinhado com as diretrizes do PDI  anterior,  que
serviu de base para sua construção, até sua conclusão em junho de 2020.
 
O  PDI  anterior  apontava  inúmeras  necessidades  de  suporte  da  TI  às  demandas
criadas pelos objetivos e metas expostas no Plano. Destacam-se:
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- os “Projetos Estruturantes”  relacionados em seu capítulo 4, em especial  a
“Implantação do sistema de Comunicação Digital”, destacando-se o suporte às
metas e  ações associadas  ao portal  institucional  na Web e a  utilização  de
novas mídias virtuais;

- os “Projetos Setoriais”, das principais “áreas de negócio” da instituição, em
seu  capítulo  5,  em  especial  o  item  sobre  a  “Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação”,  destacando-se  o  suporte  às  metas  e  ações  associadas  à
adoção  de  boas  práticas  de  governança,  à  segurança  da  informação,  às
melhorias  e  expansão  dos  serviços  de  TI,  à  ampliação  e  atualização  da
infraestrutura de redes e servidores, ao avanço dos sistemas de informação, ao
atendimento e capacitação da comunidade e a adoção de novas tecnologias.

3. Metodologia Utilizada

Para preparar o Planejamento Estratégico da TI para os 5 (cinco) anos a DTI definiu a
seguinte proposta metodológica:

 realização  de  curso  de  capacitação  em  Planejamento  Estratégico  para
membros da equipe, no qual foi utilizada a metodologia Balanced Scorecard.

 estudo do PDI em vigor e das propostas do Reitor e da Vice-reitora para a
gestão 2014-2018;

 identificação dos temas principais e dos objetivos institucionais existentes na
documentação estudada;

 divisão dos temas e objetivos para aprofundamento por três diferentes grupos
de trabalho;

 junção do trabalho dos grupos em um mapa estratégico com identificação dos
projetos;

 realização  de  reuniões  para  revisão  do  mapa  e  consolidação  e  fusão  de
objetivos e projetos estratégicos;

 projeção da força de trabalho necessária para a implantação do Planejamento,
bem como a condução e manutenção do legado de serviços e sistemas;

 apresentação do mapa estratégico para o Reitor e sua equipe.

Após isso,  os projetos estratégicos foram desdobrados em ações,  sendo definidos
seus planos, metas e indicadores.

O Mapa Estratégico, em sua versão atual, está apresentado nos Anexos I, II e III. O
primeiro nível de detalhamento dos projetos está apresentado no Anexo IV.

O PETI tem a duração de 5 (cinco) anos para permitir que as políticas e ações que
forem estruturadas possam extrapolar as gestões e que ele possa ser a base de uma
política com ações que independam dos condutores atuais.

4. Objetivos, indicadores e metas

Os objetivos estratégicos do PETI estão listados nos Anexos I e II. No Anexo IV estão
relacionados  os  projetos  previstos  originalmente  no  Planejamento  Estratégico.
Anualmente são destacados os projetos a serem cobertos pelo PETI.
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O detalhamento do Planejamento Estratégico, incluindo as metas, os indicadores e a
evolução  dos  resultados,  foi  implantado  em um software  de  acompanhamento  de
gestão,  no caso,  o  software livre Geplanes.  Por ele podem ser  acompanhados os
Planos de Ação dos projetos e gerados os respectivos relatórios gerenciais.

5. Resultados alcançados de julho de 2015 a junho de 2016

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2015 a junho de 2016,
previu  o  fortalecimento  dos  recursos  necessários  para  o  desenvolvimento  e
implantação dos projetos estratégicos abaixo relacionados, todos inclusos no Anexo
IV e que tem os seus Planos de Ação, indicadores e metas apontados e registrados no
Geplanes.

Código Descrição Escopo Indicador Meta 2015-
2016

Resultado
2015-2016

PE01

Modelagem 
dos 
processos 
corporativos

Diretoria de
Tecnologia

da
Informação
(Divisão de

Apoio
Administrati

vo)

Percentual de 
processos 
identificados

100% 100%

Quantidade de 
processos 
priorizados e 
modelados

40 processos 10 processos

PE07

Implantação 
de boas 
práticas de 
Governança 
de TI na 
UFMG

Diretoria de
Tecnologia

da
Informação

Quantidade de 
pessoas 
capacitadas

45 pessoas
treinadas em
fundamentos
de Cobit, Itil e

PMBOK.

45 pessoas

Percentual de 
serviços 
catalogados e 
divulgados

100% 100%

Número de itens 
identificados como 
candidatos para 
melhora no iGovTI

10 itens 12 itens

Quantidade de 
itens do iGovTI 
priorizados e 
melhorados

12 itens 5 itens

PE14 Montagem 
de portfólio 
anual de 
projetos a 
serem 
desenvolvid
os

Diretoria de
Tecnologia

da
Informação

Percentual de 
projetos alinhados 
com o PDI, 
priorizados e 
publicados

100% Não realizado
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Código Descrição Escopo Indicador Meta 2015-
2016

Resultado
2015-2016

PE15

Modernizaçã
o e 
agilização 
dos 
processos 
da área 
acadêmica 
permitidos 
pelos 
Sistemas 
Siga e Pós

Sistemas
Siga e Pós

Percentual de 
módulos dos 
sistemas com 
conhecimentos 
tecnológicos 
transferidos para a 
equipe da DTI

100% (17
módulos)

70% (12
módulos)

Quantidade de 
sprints realizadas 
com tarefas de 
melhoria dos 
sistemas

20 20

PE16 Implantação 
de Data 
Warehouse 
de apoio à 
gestão

Censo da
Educação
Superior

Percentual de 
informações 
identificadas e 
coletadas das 
bases transacionais

100% 100%

PE26

Provimento 
de 
plataforma 
baseada no 
modelo de 
redes 
sociais

UFMG

Percentual de 
docentes utilizando 
a plataforma

30% Projeto
suspenso

Percentual de 
técnicos 
administrativos 
(exceto Hospital 
das Clínicas) 
utilizando a 
plataforma

30% Projeto
suspenso

Percentual de 
discentes utilizando
a plataforma

15% Projeto
suspenso

PE29 Adoção de 
modelo de 
referência 
para o 
desenvolvim
ento de 
software

DTI/DDP Percentual de 
novos softwares, ou
versões, 
desenvolvidos com 
a Metodologia Ágil

100% 100%

PE31

Ampliação 
dos horários 
das equipes 
de 
atendimento,
infraestrutura
e redes

DTI

Percentual de 
horas 
acrescentadas no 
período normal de 
funcionamento

50% 50%

Quantidade de 
pessoas atuando 
em períodos de 
sobreaviso na 
cobertura de 
serviços críticos

30 Não realizado

PE34 Ampliação UFMG Quantidade de 200 Tb Projeto

Arq: PETI-v7.0.doc



----- Projeto PETI – Planejamento Estratégico ----- Pág.7

Código Descrição Escopo Indicador Meta 2015-
2016

Resultado
2015-2016

da área de 
armazename
nto para 
arquivament
o e bancos 
de dados

terabytes obtida 
após a ampliação

suspenso

PE36

Forneciment
o de serviço 
centralizado 
de correio 
para toda a 
comunidade 
com serviços
adequados

UFMG

Quantidade de 
gigabytes de cota 
individual de correio

5 Gb 1 Gb

Percentual de 
usuários da 
comunidade 
atendidos 
centralizadamente

50% 55%

PE38 Padronizaçã
o dos 
serviços 
com 
autenticação
e 
identificação
vinculados a
base de 
usuários 
unificados, 
inclusive 
para 
emissão de 
documentos 
físicos

UFMG Percentual de 
serviços de TI 
providos na UFMG,
com autenticação, 
usando o 
minhaUFMG com 
Single Sign-On

100% 95%

PE40 Aumento de 
velocidade 
de conexão à
RNP 
(internet)

UFMG Implantação da 
conexão a 10 
gigabits

100% 20% (2
gigabits)

PE41 Instalação de
conexões 
dedicadas 
aos campi 
isolados

UFMG Quantidade de 
conexões 
instaladas

6 5

PE42 e
PE46

Aumento da 
velocidade 
de conexão 
da rede de 
dados

UFMG Quantidade de 
locais conectados a
10 gigabytes

10 8

PE44 Atualização 
das 
conexões 
físicas da 
rede de 

UFMG Quantidade de 
trechos de fibra a 
serem substituídos

4 0
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 o  forte  corte  orçamentário  praticado  pelo  Governo  Federal  que  impediu  a
aquisição  de  equipamentos  importantes  para  algumas  das  metas  (centrais
telefônicas e storage para armazenamento de dados);

 a greve dos servidores da universidade que se prolongou por 132 dias;
 o realinhamento de algumas prioridades que desviou servidores dos projetos

estratégicos para a execução de projetos táticos e operacionais.

6. Resultados alcançados de julho de 2016 a junho de 2017

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2016 a junho de 2017,
previu  o  desenvolvimento  e  implantação  dos  projetos  estratégicos  abaixo
relacionados,  que tem os seus Planos de Ação, indicadores e  metas apontados e
registrados no Geplanes.

Em função da antecedência com que a documentação do Adendo e do Termo aditivo
precisam ser  preparadas,  o  quadro de projetos apresenta  uma estimativa para os
últimos 60 (sessenta) dias,  que é acrescida aos dados reais  obtidos nos 10 (dez)
meses anteriores ao término de seu ciclo anual.

Código Descrição Escopo Indicador Meta 2016-
2017

Resultado
2016-2017

PE01 Modelagem dos
Processos

Corporativos

Diretoria de
Tecnologia da

Informação

Quantidade de
processos

priorizados e
modelados

30 39

PE07 Implantação de
boas práticas de

TI

Diretoria de
Tecnologia da

Informação

Quantidade de
itens do iGovTI
priorizados e
melhorados

7 5

PE14 Montagem do
portfólio anual de

projetos

Diretoria de
Tecnologia da

Informação

Percentual de
projetos

alinhados com o
PDI, priorizados

e publicados

100% 50%

PE15 Modernização e
agilização dos
processos da

área acadêmica
permitidos pelos
sistemas Siga e

Pós

Sistemas Siga
e Pós

Número de
módulos dos
sistemas com

conhecimentos
tecnológicos

transferidos para
a equipe da DTI

100% 100%

PE31 Ampliação dos
horários das
equipes de

atendimento,
infraestrutura e

redes

Diretoria de
Tecnologia da

Informação

Quantidade de
horas diárias de
sobreaviso para

atendimento
extra-expediente

em sábados,
domingos e

feriados

15 15

PE34 Ampliação da UFMG Quantidade de 200 Projeto
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Código Descrição Escopo Indicador Meta 2016-
2017

Resultado
2016-2017

área de
armazenamento

para
arquivamento e

bancos de dados

Terabytes
obtidos após

ampliação

Suspenso

PE36 Fornecimento de
serviço

centralizado de
correio para toda

a comunidade
com serviços
adequados

UFMG Quantidade de
Gigabytes de
cota individual

de correio

5 1

Percentual de
usuários da
comunidade

atendidos
centralizadamen

te

70% 58%

PE40 Aumento de
velocidade de

conexão à RNP
(Internet)

UFMG Velocidade da
conexão
ampliada

10G 10G

PE41 Instalação de
conexões

dedicadas aos
campi isolados

UFMG Quantidade de
conexões a

serem instaladas

1 Não realizado

PE42 e
PE46

Aumento da
velocidade de

conexão da rede
de dados

UFMG Quantidade de
locais

conectados a 10
Gb

14 14

PE44 Atualização das
conexões físicas
da rede de dados

UFMG Quantidade de
trechos de fibra

a serem
substituídos

4 Não realizado

PE49 e
PE50

Melhoria na
infraestrutura da

rede sem fio

UFMG Quantidade de
prédios

administrativos
com serviço
revisado e
corrigido

9 Em
andamento

Quantidade de
espaços

culturais com
serviços a serem

implantados

2 Não realizado

PE53 Atualização e
capilarização do

sistema
telefônico

UFMG Atualização do
sistema do

Campus Saúde

100% Projeto
Suspenso

Substituição do
sistema do
Campus de

Montes Claros

100% Projeto
Suspenso
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Código Descrição Escopo Indicador Meta 2016-
2017

Resultado
2016-2017

PE54 Disseminação da
utilização de

recursos de VoIP

UFMG Quantidade de
unidades nas

quais o serviço
será divulgado

40 Projeto
Cancelado

PE57 Ampliação do
programa de

capacitação em
TIC

UFMG Quantidade de
pessoas

capacitadas em
Linux

15 15

PE17 Apoio a
implantação do

sistema SIGEPE
do governo

federal

UFMG Módulos
migrados do

mainframe para
arquitetura Web

e
Cliente/Servidor

100% 100%

PE18 e
PE24

Implantação do
Repositório
Digital da
instituição

UFMG Estrutura
implantada e

divulgada com
migração das
comunidades
preexistentes 

100% 50%

PE20 Implantação de
ambiente para
automação de

processos
(UFMG sem

papel)

UFMG Sistema SEI
implantado,

divulgado e em
uso

100% Não realizado

PE30 Implantação do
Grupo motor-

gerador

UFMG Nobreak
instalado e

integrado ao
GMG

100% 100%

PE39 Atualização dos
portais UFMG e

minhaUFMG

UFMG Portais
atualizados com
nova identidade
visual e regras
padronizadas

100% Não realizado

PE56 Implantação de
novo sistema de

tarifação
telefônica

DTI Sistema próprio
desenvolvido e

implantado

100% 100%

PE59 Implantação de
NOC para

monitoramento
de: rede de
dados, ar-

condicionado,
energia elétrica,

telefonia,

UFMG Monitoramento
implantado com

alarmes,
estatísticas e

registro de
dados históricos

4 áreas Em
andamento
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Código Descrição Escopo Indicador Meta 2016-
2017

Resultado
2016-2017

segurança,
serviços e
sistemas

PE60 Migração das
redes

administrativas
de Novell

Netware para AD-
Samba com

FreeNAS

Órgãos
administrativos

Órgãos
migrados e

Novell Netware
desativada

100% 100%

PE61 Seleção e
implantação de

sistema de
gestão

acadêmica para o
Ensino

Fundamental,
Médio e

Profissionalizante

EBAP Sistema
implantado

100% Não realizado

PE62 Implantação de
sistema de

avaliação da
produção
docente

UFMG Sistemas de
gestão

departamental e
individual

implantados

100% 50%

PE63 Desativação do
ambiente

Mainframe

UFMG Ambiente
desativado e

contratos
encerrados

100% 100%

PE64 Armazém de
Dados de

Intercâmbio
Internacional

DRI Sistema
desenvolvido e

implantado

100% 100%

Os projetos estratégicos PE59 a PE64 foram abertos após a reavaliação anual do
PETI, em 2016, e foram incluídos em OEs (“Objetivos Estratégicos”) já existentes.

Todos os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para
execução  do  período  citado  em  função  de  sua  importância  estratégica  e  da
perspectiva de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

O quadro de concretização de resultados é o seguinte:

Os resultados do período de 2016-2017 ficaram próximos do período anterior.  Vale
destacar  que  as  metas  suspensas,  e  algumas  não  realizadas  ou  em andamento,
(projetos  PE34,  PE36,  PE41,  PE44,  PE49,  PE50  e  PE53)  mantiveram-se  as  do
período anterior, 2015-2016. O motivo de sua não realização continua relacionado aos
cortes orçamentários, principalmente para investimentos em equipamentos. Em função
de sua importância para o PETI elas não deixarão de compor o portfólio geral.
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Situação Quantidade Percentual Motivo

Meta atingida ou excedida 12 40,00% Planejamento cumprido integralmente

Meta parcialmente atingida 8 26,67% Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma

Meta não realizada 6 20,00% Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma

Meta cancelada 1 3,33% Mudança de prioridade

Meta suspensa 3 10,00% Falta de recursos financeiros desde o planejamento anterior

Total de metas/projetos 30 100,00%
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Assim como no ano anterior,  o realinhamento de algumas prioridades, ao longo do
período,  desviou servidores dos projetos estratégicos para a  execução de projetos
táticos e operacionais.

7. Resultados alcançados de julho de 2017 a junho de 2018

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2017 a junho de 2018,
previu  o  desenvolvimento  e  implantação  dos  projetos  estratégicos  abaixo
relacionados,  que tem os seus Planos de Ação, indicadores e  metas apontados e
registrados no Geplanes.

Código Descrição Escopo Indicador Meta 2017-2018 Resultado
2017-2018

PE01 Modelagem dos
Processos

Corporativos

DTI Quantidade de
processos priorizados

e modelados

20 Não realizado

PE07 Implantação de boas
práticas de TI

DTI Quantidade de itens
do iGovTI priorizados

e melhorados

2 Não realizado

PE14 Montagem do portfólio
anual de projetos

DTI Percentual de projetos
alinhados com o PDI,

priorizados e
publicados

100% 100%

PE34 Ampliação da área de
armazenamento para

arquivamento e
bancos de dados

UFMG Quantidade de
Terabytes obtidos
após ampliação

200 Projeto
Suspenso

PE36 Fornecimento de
serviço centralizado

de correio para toda a
comunidade com

serviços adequados

UFMG Quantidade de
Gigabytes de cota

individual de correio

5 (depende de
PE34)

Projeto
Suspenso

Percentual de
usuários da

comunidade atendidos
centralizadamente

70% 58%

PE41 Instalação de
conexões dedicadas
aos campi isolados

UFMG Quantidade de
conexões a serem

instaladas

1 (Tiradentes) Não realizado

PE44 Atualização das
conexões físicas da

rede de dados

UFMG Quantidade de trechos
de fibra a serem

substituídos

4 Não realizado

PE49 e
PE50

Melhoria na
infraestrutura da rede

sem fio

UFMG Quantidade de prédios
administrativos com
serviço revisado e

corrigido

3 2

Quantidade de prédios
acadêmicos com

serviço revisado e
corrigido

6 4
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Código Descrição Escopo Indicador Meta 2017-2018 Resultado
2017-2018

Quantidade de
espaços culturais com

serviços a serem
implantados

2
(Casa Glória e

Espaço
Conhecimento)

Planejado

PE53 Atualização e
capilarização do

sistema telefônico

UFMG Atualização do
sistema do Campus

Saúde

100% Projeto
Suspenso

Substituição do
sistema do Campus
de Montes Claros

100% Projeto
Suspenso

PE18 e
PE24

Implantação do
Repositório Digital da

instituição

UFMG Estrutura implantada e
divulgada com
migração das
comunidades
preexistentes 

100% 100%

PE20 Implantação de
ambiente para
automação de

processos (UFMG
sem papel)

UFMG Sistema SEI
implantado, divulgado

e em uso

100% 33% (sistema
implantado
em projeto-

piloto)

PE39 Atualização dos
portais UFMG e

minhaUFMG

UFMG Portais atualizados
com nova identidade

visual e regras
padronizadas

100% 70% (portal
UFMG

implantado)

PE59 Implantação de NOC
para monitoramento

de rede de dados, ar-
condicionado, energia

elétrica, telefonia,
segurança, serviços e

sistemas

UFMG Monitoramento
implantado com

alarmes, estatísticas e
registro de dados

históricos

4 áreas
(ar-condicionado,
rede de dados,
energia elétrica,

serviços e
sistemas)

4

PE61 Seleção e implantação
de sistema de gestão

acadêmica para o
Ensino Fundamental,

Médio e
Profissionalizante

EBAP Sistema implantado 100% 33% 
(somente

Teatro
Universitário)

PE62 Implantação de
sistema de avaliação
da produção docente

UFMG Sistemas de gestão
departamental e

individual implantados

100% 100%

PE65 Implantação de
sistema para eleições

Web

UFMG Sistema implantado 100% Não realizado

PE66 Preparação e
implantação do

ambiente AD-Samba
para unidades
acadêmicas

Unidades
Acadêmicas

Unidades implantadas 2 2
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Código Descrição Escopo Indicador Meta 2017-2018 Resultado
2017-2018

PE67 Armazém de dados
Acadêmicos

UFMG Sistema desenvolvido
e implantado

100% 100%

PE68 Modernização da
Rede de Dados da

Reitoria

Reitoria  Melhorias no
cabeamento e na
distribuição dos
equipamentos

100% 100%

PE69 Implantação do
serviço de QR Code

para documentos
(UFMG sem papel)

UFMG Serviço implantado no
framework

100% 100%

PE70 Modernização e
agilização dos

processos da área
acadêmica permitidos
pelos sistemas Siga e

Pós

UFMG Sistema adequado a
lei de cotas

100% 100%

PE71 Armazém de Dados
de Intercâmbio -

Gestão de Editais

DRI Sistema desenvolvido
e implantado

100% 100%

PE72 Sistema de
Arrecadação
Financeira

Proplan Sistema desenvolvido
e implantado

100% 100%

Os projetos estratégicos PE65 a PE72 foram abertos após a reavaliação anual do
PETI, em 2017, e foram incluídos em OEs (“Objetivos Estratégicos”) já existentes.

Todos os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para
execução  do  período  citado  em  função  de  sua  importância  estratégica  e  da
perspectiva de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

O quadro de concretização de resultados é o seguinte:

Os resultados do período de 2017-2018 ficaram próximos dos períodos anteriores.
Vale destacar que algumas das metas suspensas e algumas não realizadas (projetos
PE34,  PE36,  PE41,  PE44,  PE49,  PE50  e  PE53)  mantiveram-se  as  dos  períodos
anteriores, 2015 a 2017. O motivo de sua não realização continua relacionado aos
cortes orçamentários, principalmente para investimentos em equipamentos. Em função
de sua importância para o PETI elas não deixarão de compor o portfólio geral.

Assim como nos anos anteriores, o realinhamento de algumas prioridades, ao longo
do período, desviou servidores dos projetos estratégicos para a execução de projetos
táticos e operacionais. Acredita-se que este problema pode ser mitigado com a criação
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Situação Quantidade Percentual Motivo

Meta atingida ou excedida 11 40,74% Planejamento cumprido integralmente

Meta parcialmente atingida 6 22,22% Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma

Meta não realizada 6 22,22% Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma

Meta cancelada 0 0,00% Mudança de prioridade

Meta suspensa 4 14,81% Falta de recursos financeiros desde o planejamento anterior

Total de metas/projetos 27 100,00%
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do Comitê de Governança Digital,  que poderá atuar garantido maior alinhamento e
priorização entre as ações estratégias, táticas e operacionais.
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8. Resultados alcançados de julho de 2018 a junho de 2019

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2018 a junho de 2019,
previu  o  desenvolvimento  e  implantação  dos  projetos  estratégicos  abaixo
relacionados,  que tem os seus Planos de Ação, indicadores e  metas apontados e
registrados no Geplanes.

Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa para metas
não alcançadas

PE01 Modelagem dos
Processos Corporativos

UFMG Elaboração de material de
capacitação em Bizagi

(modelagem de processos)

100% 100%

Divulgação do material
didático produzido

100% 100%

Inclusão da capacitação no
Catálogo de Serviços

100% Planejado Meta foi revista para o
próximo período em função

da indisponibilidade da
equipe e a priorização de

outros projetos

PE 26 Provimento de
plataforma para trabalho
colaborativo (diretório de
arquivos e comunicação

interpessoal)

UFMG Definição e escolha da
plataforma

100% 100%

Implantação do ambiente
conecta.ufmg.br

100% 100%

Divulgação e publicação do
Serviço

100% 100%

PE07 Implantação de boas
práticas de TI

DTI Sistema para Registro de
Incidentes Implantado

100% Em andamento
(software iTop)

Conclusão foi estimada para
o próximo período. Em fase

de parametrização. Os
impactos de configuração

para adequação aos
processos de trabalho foram

superiores ao esperado.

Percentual de serviços
demandados a serem

publicados no Catálogo
com política e termo de uso

100% 100%

PE34 Ampliação da área de
armazenamento para

arquivamento e bancos
de dados

UFMG Quantidade de Terabytes
obtidos após ampliação

200 Em andamento Projeto em fase de estudos
preliminares da tecnologia

de hiperconvergência, seus
custos e recursos, para
elaboração de Termo de

Referência. Ainda não há a
certeza de disponibilidade
de recursos orçamentários.

PE36 Fornecimento de serviço
centralizado de correio

para toda a comunidade
com serviços
adequados

UFMG Quantidade de Gigabytes
de cota individual de

correio

5 Projeto
Suspenso

Projeto depende da
conclusão de PE34

Percentual de usuários da
comunidade atendidos

centralizadamente

70% 58% Projeto depende da
conclusão de PE34

PE41 Instalação de conexões
dedicadas aos campi

isolados

UFMG Quantidade de conexões a
serem instaladas

1 (Tiradentes) Em andamento A expectativa é de que seja
concluído em 2019. Porém
depende de processo de
licitação e implantação
conduzido pela RNP

PE44 Atualização das
conexões físicas da

rede de dados

UFMG Quantidade de trechos de
fibra a serem substituídos

4 3 em
andamento
(Campus

Está sendo implantada nova
Sala de Redes no

Conservatório, que deve ser
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Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa para metas

não alcançadas

Saúde,
Arquitetura e

Direito)

inaugurada até junho de
2019. Serão licitados links

redundantes para as
unidades do Centro. A última

etapa será  a substituição
dos trechos comprometidos.

PE49 e
PE50

Melhoria na
infraestrutura da rede

sem fio

UFMG Quantidade de prédios
administrativos com serviço

revisado e corrigido

3 3 (em
andamento)

Com a definição de novo
modelo de infraestrutura
para a evolução da rede

está sendo feita a revisão
que definirá a necessidade

de correções e ampliações a
serem feitas.

Quantidade de prédios
acadêmicos com serviço

revisado e corrigido

6 3 (em
andamento)

Com a definição de novo
modelo de infraestrutura
para a evolução da rede

está sendo feita a revisão
que definirá a necessidade

de correções e ampliações a
serem feitas.

Quantidade de espaços
culturais com serviços a

serem implantados

2
(Casa Glória e

Espaço
Conhecimento)

2

Definição de novo modelo
de infraestrutura para a

evolução da rede

100% 100%

PE53 Atualização e
capilarização do sistema

telefônico

UFMG Atualização do sistema do
Campus Saúde

100% 100%

Substituição do sistema do
Campus de Montes Claros

100% 100%

PE20 Implantação de
ambiente para
automação de

processos (UFMG sem
papel)

UFMG Sistema SEI implantado,
divulgado e em uso

100% 33% Comitê de Implantação foi
empossado em final de 2018

e definida a Comissão
Técnica que cuidará do
processo com etapas de
implantação em agosto e

dezembro de 2019.

PE39 Atualização dos portais
UFMG e minhaUFMG

UFMG Portais atualizados com
nova identidade visual e

regras padronizadas

100% 70% (portal
UFMG

implantado)

Meta foi suspensa em
função da indisponibilidade

da equipe e a priorização de
outros projetos

PE61 Seleção e implantação
de sistema de gestão

acadêmica para o
Ensino Fundamental,

Médio e
Profissionalizante

EBAP Sistema implantado 100% 66% 
(implantado no

TU, em
andamento no
CP e Coltec
planejado)

Foi necessário o
desenvolvimento de

módulos complementares.
Processo de implantação

precisa de sincronia com os
ciclos anuais de cada Escola

PE65 Implantação de sistema
para eleições Web

UFMG Sistema implantado 100% Suspenso Meta foi suspensa em
função da indisponibilidade

da equipe e a priorização de
outros projetos

PE73 Implantação de
Gateway VoIP

conectado ao PABX

UFMG Gateway instalado 100% Planejado Aquisição será feita em
Pregão previsto para 2019

PE74 Implantação de serviços
acadêmicos em nuvem

com a RNP

UFMG Projeto-piloto definido e
implantado

100% Não realizado
(aguardando
serviço RNP)

RNP ainda não consolidou
modelo de adesão para as

universidades

PE75 Adequação do
framework para

assinatura digital

UFMG Sistema desenvolvido e
implantando

100% Planejado Meta foi suspensa em
função da indisponibilidade

da equipe e a priorização de
outros projetos
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Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa para metas

não alcançadas

PE76 Definição de Arquitetura
para desenvolvimento

de aplicativos para
dispositivos móveis

(projeto renomeado por
mudança de escopo)

UFMG Projeto-piloto desenvolvido
e implantando

100% 100%

PE77 Implantação de módulos
complementares do

PESCAD (Webservice,
Férias, Pensionistas e

Chefias)

UFMG Sistema desenvolvido e
implantando

100% 50%
(Webservice e
Pensionistas)

Meta foi revista para 2019,
pois dependia de

disponibilidade da equipe e
sincronismo com projeto da
nova versão do SISCAF –

Ponto Eletrônico.

PE 78 Adequação do sistema
da Graduação às novas

normas acadêmicas

UFMG Percentual de itens
atendidos e implantados.

Projeto terá
desenvolvimento e

implantação até o final de
2020

20% 20%
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O projeto estratégico PE78 foi aberto após a reavaliação anual do PETI, em 2018, e foi
incluído em OEs (“Objetivos Estratégicos”) já existente.

Todos os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para
execução  do  período  citado  em  função  de  sua  importância  estratégica  e  da
perspectiva de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

O quadro de concretização de resultados é o seguinte:

Os resultados do período de 2018-2019 foram levemente superiores aos do período
anterior. Vale destacar que algumas das metas suspensas e algumas não realizadas
no  ciclo  anterior  foram  atingidas,  ou  estão  em  andamento,  em  função  de  aporte
financeiro para a aquisição de infraestrutura que foi viabilizado pela Reitora. Este foi o
caso dos projetos PE26, PE44, PE49, PE50 e PE53. Outros continuam sem avanço
expressivo, como é o caso dos projetos PE34 e PE36. O motivo de sua não realização
continua relacionado à necessidade de recursos orçamentários para investimentos em
equipamentos. Em função de sua importância para o PETI essas metas não deixarão
de compor o portfólio geral.

Assim como nos anos anteriores, o realinhamento de algumas prioridades, ao longo
do período, desviou servidores dos projetos estratégicos para a execução de projetos
táticos e operacionais. Acredita-se que este problema pode ser mitigado com o novo
Comitê  de  Governança  Digital,  que  poderá  atuar  garantido  maior  alinhamento  e
priorização entre as ações estratégicas, táticas e operacionais.
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Situação Quantidade Percentual Motivo

Meta atingida ou excedida 12 41,38% Planejamento cumprido integralmente

Meta parcialmente atingida 9 31,03% Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma

Meta não realizada 4 13,79% Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma

Meta cancelada 0 0,00% Mudança de prioridade

Meta suspensa 4 13,79% Falta de recursos financeiros desde o planejamento anterior

Total de metas/projetos 29 100,00%
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9. Resultados alcançados de julho de 2019 a junho de 2020

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2019 a junho de 2020,
previu  o  desenvolvimento  e  implantação  dos  projetos  estratégicos  abaixo
relacionados,  que tem os seus Planos de Ação,  indicadores e metas apontados e
registrados no Geplanes.

Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa e comentários

PE01 Modelagem dos
processos corporativos

UFMG Inclusão da capacitação
em Modelagem de

Processos no Catálogo de
Serviços

100% Projeto
Suspenso

Meta foi suspensa em função da
indisponibilidade da equipe e a
priorização de outros projetos.

PE07 Implantação de boas
práticas de TI

DTI Sistema para Registro de
Incidentes Implantado

100% 100%

Percentual de serviços
demandados a serem

publicados no Catálogo
com política e termo de

uso

100% 100%

PE26 Provimento de
plataforma para trabalho
colaborativo (diretório de
arquivos e comunicação

interpessoal)

UFMG Divulgação e publicação
do Serviço

100% 100%

PE34 Ampliação da área de
armazenamento para
arquivamento e banco

de dados

UFMG Quantidade de Terabytes
obtidos após a ampliação

100 330 A área de armazenamento viabilizada
no projeto excedeu ao cálculo inicial.
Porém, falta a aquisição de um 6o nó
para a implantação da Redundância

Geográfica.

PE36 Fornecimento de serviço
centralizado de correio

para toda a comunidade
com serviços adequados

UFMG Quantidade de Gigabytes
de cota individual de

correio

5 Projeto
Suspenso

Projeto realinhado. Agora depende da
conclusão de PE74

Percentual de usuários da
comunidade atendidos

centralizadamente

70% 58% (Projeto
Suspenso)

Projeto realinhado. Agora depende da
conclusão de PE74

PE41 Instalação de conexões
dedicadas aos campi

isolados

UFMG Quantidade de conexões
a serem instaladas

1 Projeto
Suspenso

Projeto aguarda implantação técnica
por parte da RNP, pois não existem
provedores que consigam atender a

cidade de Tiradentes.

PE44 Atualização das
conexões físicas da rede

de dados

UFMG Quantidade de trechos de
fibra a serem tratados

4 3 Foram instalados links redundantes
para três unidades (Campus Saúde,

Arquitetura e Direito). Falta
recuperação do trecho redundante, da

rede Giga, que liga o Campus ao
Centro de BH.

PE49 e
PE50

Melhoria na
infraestrutura da rede

sem fio

UFMG Quantidade de prédios
administrativos com
serviço revisado e

corrigido

3 Em andamento Aguardando aquisição das licenças
Ruckus para implantação dos

equipamentos. Nova meta será
estabelecida para implantação

Quantidade de prédios
acadêmicos com serviço

revisado e corrigido

6 6 Foram executadas ações nas
unidades FALE, FACE, ICB,

Educação Física, Veterinária, CAD I,
CAD II, CAD III, Engenharia, EEFFTO

e FAE.

PE20 Implantação de
ambiente para
automação de

processos (UFMG sem
papel)

UFMG Sistema SEI implantado,
divulgado e em uso

100% 100%

PE39 Atualização dos portais UFMG Portais atualizados com 100% 70% - Projeto Meta foi suspensa em função da
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Código Descrição Escopo Indicador Meta Resultado Justificativa e comentários

UFMG e minhaUFMG nova identidade visual e
regras padronizadas

Suspenso indisponibilidade da equipe e a
priorização de outros projetos.

PE61 Seleção e implantação
de sistema de gestão

acadêmica para o
Ensino Fundamental,

Médio e
Profissionalizante

EBAP Sistema implantado 100% 100% No Colégio Técnico foi implantado o
sistema acadêmico em software livre
Gibbon para os cursos subsequentes.
No Centro Pedagógico foi implantado

sistema desenvolvido
especificamente para a metodologia

pedagógica da escola.

PE65 Implantação de sistema
para eleições Web

UFMG Sistema implantado 100% 50% Foi desenvolvido um projeto-piloto
que, aprovado pela administração,

será finalizado nos próximos meses.

PE73 Implantação de VoIP
conectado no PABX

UFMG Serviço implantado 100% Projeto
Cancelado

A nova central adquirida permite
realizar ligações VoIP sem a

necessidade de outros equipamentos.
Assim, a demanda foi atendida.

PE74 Implantação de serviços
em nuvem 

UFMG Projeto-piloto definido e
implantado

100% 25% Em fase de negociações com players
de mercado, priorizada em função

das necessidades do ensino remoto
emergencial para fazer frente a

COVID-19.

PE75 Adequação do
framework para
assinatura digital

UFMG Sistema desenvolvido e
implantando

100% Projeto
Suspenso

Aguardando resultado estudo da
evolução tecnológica a ser adotada

nos artefatos de desenvolvimento de
sistemas

PE77 Implantação de módulos
complementares do

PESCAD (Webservice,
Férias, Pensionistas e

Chefias)

UFMG Sistema desenvolvido e
implantando

100% 75% Resta apenas o módulo de Chefias,
importante, dentre outras coisas, para
a implantação de recursos de controle

do ponto eletrônico e abonos via
Web, para fazer frente ao trabalho
remoto necessário em função da

COVID-19.

PE78 Adequação do sistema
da Graduação às novas

normas acadêmicas

UFMG Percentual de itens
atendidos e implantados. 

70% 46,52% Com a ocorrência da COVID-19 o
calendário acadêmico foi suspenso.
Diversas funcionalidades dependem

do calendário para seu
desenvolvimento e implantação. Com
isso, o projeto teve prazo deslocado

para 2021. 

PE79 Adesão e migração para
o sistema estruturante

SIADS

UFMG Sistema de Patrimônio
migrado

100% 0% Aguardando diretrizes da Comissão
responsável da PRA

Sistema de Almoxarifado
migrado

100% 0% Aguardando diretrizes da Comissão
responsável da PRA

Sistema de Frota de
Veículos migrado

100% 0% Aguardando diretrizes da Comissão
responsável da PRA

PE80 Implantação do
aplicativo móvel para

discentes da pós-
graduação

UFMG Aplicativo desenvolvido e
implantado

100% 100%

PE81 Implantar as
atualizações legais do
sistema de Diplomas

UFMG Sistema desenvolvido e
implantado

100% 0% Aguardando definições e priorização
de uma solução nacional

PE82 Projeto institucional de 
internacionalização da 
Pós-Graduação (PrInt)

UFMG Módulos implantados 3 3 Implantados os módulos de
Representações, Cargos e Funções

PE 83 Controle de Encargos 
Administrativos (Colad)

UFMG Sistema implantado 100% 100%
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Todos os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para
execução  do  período  citado  em  função  de  sua  importância  estratégica  e  da
perspectiva de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

O quadro de concretização de resultados é o seguinte:

Situação Quantidade Percentual Motivo
Meta atingida ou excedida 9 35% Planejamento cumprido 

integralmente
Meta parcialmente atingida 6 23% Dificuldades técnicas, mudança de

prioridade ou de cronograma
Meta não realizada 4 15% Dificuldades técnicas, mudança de

prioridade ou de cronograma
Meta cancelada 1 4% Mudança de prioridade
Meta suspensa 6 23% Falta de recursos financeiros 

desde o planejamento anterior
Total de metas 26 100%

Os resultados do período de 2019-2020 foram inferiores aos do período anterior. Vale
destacar  que  algumas das  metas  suspensas  e  algumas não realizadas  em ciclos
anteriores foram atingidas, ou estão em andamento, em função de aporte financeiro
para a aquisição de infraestrutura que foi viabilizado pela Reitora.

Entretanto, as aquisições chegaram perto final do período de planejamento. Este foi o
caso dos projetos PE34, PE44 e PE50. Outros continuam sem avanço expressivo,
como é o caso dos projetos PE36. O motivo de sua não realização está relacionado à
necessidade de negociações com os players de mercado de serviço de software em
nuvem.

Assim como nos anos anteriores, o realinhamento de algumas prioridades, ao longo
do período, desviou servidores dos projetos estratégicos para a execução de projetos
táticos e operacionais. Este problema está sendo mitigado com a atuação do Comitê
de Governança Digital, que atua garantido maior alinhamento e priorização entre as
ações estratégicas, táticas e operacionais. O impacto mais sentido, de toda forma, foi
causado pela COVID-19 no terço final do período planejado.

Arq: PETI-v7.0.doc



----- Projeto PETI – Planejamento Estratégico ----- Pág.24

10. Resultados verificados ao final do PETI

Ao final do PETI foram atingidos novos patamares de eficácia e eficiência institucional,
cumprindo-se as metas estabelecidas no PDI da instituição, em especial as elencadas
nos “Projetos Setoriais”, capítulo 5, item “Tecnologia da Informação e Comunicação”.

Uma  consolidação  sumarizada  aponta  os  seguintes  indicadores  gerais  a  serem
citados:

a) Índice de Governança aferido

Para  o  acompanhamento  do  crescimento  de  sua  governança,  a  UFMG  vinha  se
baseando no índice de medição proposto pelo TCU, o iGovTI.

O iGovTI era um índice calculado a partir das respostas dadas pelas instituições a um
questionário aplicado a cada dois anos pelo Tribunal. Sua escala possui valores que
variam de 0 até 1, onde 1 é o máximo a ser alcançado. Ao longo dos anos, nos quais
foi utilizado,  o índice permitiu aferir  a evolução da governança na UFMG,  até sua
extinção em 2018.

Os maiores saltos se deram a partir a partir das ações estratégicas realizadas pela
DTI. Em função das realizações obtidas pelo PETI, estima-se que se o iGovTI tivesse
sequência em 2018 e 2020 a UFMG teria avançado até o nível Aprimorado.

2010 2012 2014 2016 Atual

Índice 0,35 0,38 0,59 0,63ge Estima-se >
0,70

Nível Básico Básico Intermediário Intermediário Aprimorado

b) Projetos estratégicos concluídos durante o PETI

A  evolução  dos  projetos  estratégicos  incluídos  no  PETI  está  registrada  neste
documento, como parte de seus controles anuais. Além disso, foi dada publicidade aos
resultados obtidos com a publicação no site da DTI. Os detalhes de cada projeto estão
registrados no Geplanes.

Esses  projetos  englobavam  iniciativas  e  melhorias  em  diversas  áreas  tais  como:
governança em TI, infraestrutura, processos, projetos, serviços, desenvolvimento de
sistemas, inovações e capacitação dos recursos humanos. Os projetos atenderam o
escopo e abrangência das necessidades da DTI, bem como o interesse de toda a
comunidade UFMG.

Com relação as projetos estratégicos,  ao longo da execução das atividades foram
concluídos  56.  Vários  fatores  impactaram  o  andamento,  tais  como  cortes
orçamentários,  mudanças  de  escopo  e  necessidades,  aumento  de  demandas  e
consequente  priorizações,  greves,  mudanças  de  cenários,  dentre  outros.  Assim,
alguns projetos foram revistos e remodelados, suspensos ou cancelados.

Sem  as  considerações  relacionadas  a  complexidade,  porte  e  relevância,  foram
realizadas as seguintes metas:
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2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Metas alcançadas 13 12 11 12 09

c) Projetos táticos e operacionais concluídos durante o PETI

Em  paralelo  à  evolução  dos  projetos  estratégicos  foram conduzidos  projetos  com
alinhamento tático e operacional,  direta ou indiretamente influenciados pelas ações
estratégicas. Estes projetos passaram a ser publicados no site da DTI a partir de 2017,
após a criação do “Escritório de Projetos” em novembro de 2016.

Assim, respeitando o alinhamento com as publicações deitas no site da DTI, mas sem
as  considerações  relacionadas  a  complexidade,  porte  e  relevância,  podemos
quantificar:

2017 2018 2019 2020 (parcial)

Projetos realizados 26 19 21 04

d) Atuação de membros da equipe de TI da UFMG

As  atividades  de  planejamento,  coordenação,  acompanhamento  e  aferição  de
resultados,  ao  longo  do  projeto  foram  exercidas  pelo  Diretor  do  Centro  de
Computação, com o apoio de sua equipe, contando com a orientação do diretor de
Tecnologia da Informação. O acompanhamento técnico das atividades previstas, com
o  objetivo  de  garantir  a  transferência  e  incorporação  das  tecnologias  e  do
conhecimento desenvolvidos pela UFMG, foi  exercido por analistas de TI,  diretores
das áreas envolvidas no projeto,  do quadro permanente de servidores técnicos da
universidade, bem como seus substitutos diretos e gerentes de área.

Total de pessoas do quadro UFMG ao longo do PETI 36

e) Atuação de colaboradores externos

Conforme  relatado  acima,  as  atividades  e  atribuições  referentes  aos  projetos
estratégicos  foram  desempenhadas  por  servidores  da  Universidade.  Entretanto,  a
contratação de especialistas para apoio ao PETI se fez necessária para agregar perfis
específicos  com experiência  em áreas-chave  e  permitir  a  disseminação  de  novas
metologias e tecnologias entre a equipe.

Em  função  da  dinâmica  do  PETI  esse  número  flutuou  e  esteve  condicionado  a
disponibilidade  orçamentária  e  às  características  dos  projetos  em  andamento,
principalmente seu escopo, sua complexidade e seus prazos.

Colaboradores Total

No início do PETI 15

Entradas no decorrer do projeto 10

Saídas no decorrer do projeto 07

Ao final do projeto 18

f) Formação de acadêmicos
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Alunos  de  diversos  curso  participaram  dos  projetos  estratégicos,  garantindo  a
disseminação de conhecimento como parte de suas atividades acadêmicas, prevista
nos currículos de seus cursos como programa de estágio.

Os alunos são, principalmente, dos cursos de graduação em Ciência da Computação,
Sistemas de Informação,  Ciência  da Informação e Engenharias.  Eles  atuaram em
períodos diversos com bolsas de duração máxima de dois anos.

Total de estagiários que exerceram atividades ao longo do PETI 76

11. Resultados a serem obtidos com a prorrogação do PETI até junho de 2021

O  projeto  PETI  viabilizou  condições  para  o  desenvolvimento  e  implantação  do
Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação da UFMG no período de 2015
a 2020. Sua previsão de encerramento é o dia 30 de junho de 2020.

Entretanto,  situações  ocorridas,  principalmente  no  último  ano,  demonstraram  a
necessidade da prorrogação emergencial, por mais 12 (doze) meses. São elas:

1. Ocorreram  impactos  em  alguns  projetos  estratégicos  pela  necessidade  de
priorização de atividades de projetos táticos e operacionais;

2. O aporte de recursos, a realização de aquisições e a entrega de equipamentos
comprometeu o cronograma proposto;

3. A pandemia da COVID-19 impactou projetos que estavam em andamento e
trouxe a necessidade de readequação de outros, até mesmo já encerrados, às
novas demandas para a implantação do Ensino Remoto Emergencial  e das
atividades de Trabalho Remoto.

Dessa forma, conforme justificativa formalizada à administração, foram repactuadas
metas para os projetos destacados no quadro abaixo.
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OE PE Descrição Risco Indicador Meta

OE19 PE34 Implantação do ambiente de
Hiperconvergência, já contratado,

permitindo ampliação da
capacidade de armazenamento e
de processamento, bem como sua

expansão, que trará maior
segurança ao sistema e a

ampliação das ações relativas ao
ensino remoto emergencial,

necessário para o enfrentamento
do COVID-19

Indisponibilidade de
recursos

orçamentários e
financeiros 

Percentual de sistemas e
serviços migrados do ambiente

convencional

100%

Preparação e execução de
processo licitatório para

aquisição do 6o nó que permitirá
redundância geográfica

100%

Desativação do Storage
contratado e eliminação do custo

contratual

100%

OE19 PE36
e

PE74

Contratação e implantação de
serviço de nuvem provendo novos

recursos para a comunidade
universitária, em especial recursos

para aulas na modalidade de
ensino remoto emergencial

Impedimentos
técnicos ou legais
que impeçam a

evolução do projeto

Migração do serviço de Correio
e eliminação das limitações e

restrições atuais

100%

Disponibilização de serviços
Office gratuitos

100%

Liberação de serviços
complementares de educação à

distância e conferência Web

100%

OE06 PE16,
PE64

e
PE67

Ampliação do Armazém de Dados
cobrindo novas demandas da área
acadêmica e de recursos humanos

Estabelecimento de
outros projetos
prioritários que
atrasem seu

desenvolvimento

Atendimento das demandas
relacionadas ao projeto
institucional “UFMG em

números”

100%

OE06 PE78 Adequação dos sistemas SIGA e
Diário de Classe às novas normas

acadêmicas

Estabelecimento de
outros projetos
prioritários que
atrasem seu

desenvolvimento

Implantação das normas da
Graduação

100%

Implantação das normas da Pós-
graduação

100%

OE19 PE44 Implantação de melhorias na
infraestrutura da Rede Giga, que
interliga o campus Pampulha ao
Conservatório no Centro de Belo

Horizonte, garantindo mais
segurança e disponibilidade

Indisponibilidade de
recursos

orçamentários e
financeiros e algum
impedimento técnico

ou legal por parte
dos parceiros 

Recuperação da rede no trecho
da rua dos Tamoios

100%

OE19 PE49
e

PE50

Implantação de melhorias na
infraestrutura da rede sem fio,

projetando a distribuição de pontos
de acesso nas edificações e seus

espaços, garantindo mais
condições de isolamento social 

Indisponibilidade de
recursos

orçamentários e
financeiros

Preparação e execução de
processo licitatório para

aquisição de licenciamento
Ruckus dos equipamentos

doados pela Receita

100%

Projeto e implantação de
distribuição de APs Alcatel ou

Ruckus nas unidades solicitantes

Mínimo
de 10

OE06 PE79 Adesão e migração para o sistema
estruturante SIADS

Dependência de
diretrizes da
Comissão

responsável da PRA

Sistemas migrados 100%

OE06 PE65 Implantação de sistema para
eleições Web para permitir a

realização de pleitos de forma
remota

Indisponibilidade de
recursos humanos

em função de outras
prioridades

Sistema Implantado 100%
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Anexo I - Geplanes
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Anexo II – Diagrama
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Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG 

 

M a p a   E s t r a t é g i c o 
 

2015 - 2019 
 

 
Clientes 

Desenvolver e adotar soluções de 
TIC alinhadas com as necessidades 

da instituição. 

Prover infraestrutura de TIC 
adequada às necessidades da 

instituição. 

 

Visão 
Conquistar a confiança da comunidade universitária, superando suas expectativas 

e necessidades, sendo reconhecida como parceira fundamental da UFMG e 

referência de excelência entre seus pares nas universidades brasileiras. 

 
Processos 

internos 

 
Sistematizar fluxos e processos de 

trabalho na instituição. 

Reestruturar a área de TIC da 
instituição de acordo com os 
preceitos e boas práticas de 

governança de TI. 

Aprendizado 
e 

crescimento 
 

Apoiar e desenvolver iniciativas que 
promovam a sustentabilidade na 

instituição. 

Ampliar a capacitação de recursos 
humanos da instituição em TIC. 

 
Financeira 

Promover o uso eficaz e eficiente dos 
recursos para garantir efetividade no 

cumprimento dos objetivos da 
instituição. 

 

Missão 
Apoiar a universidade em suas atividades acadêmicas e administrativas, 
orientando e fornecendo soluções corporativas, inovadoras, seguras e de 

excelência, por meio de aplicação da Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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Anexo III – Valores
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Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG 

 

M a p a   E s t r a t é g i c o 
 

2015 - 2019 
 

 

V
 a

 l 
o 

r 
e 

s 

Qualidade e inovação tecnológica 
 

Prover produtos e serviços aderentes a padrões 
reconhecidos de qualidade e inovação tecnológica. 

Ética, transparência e comprometimento 
 

Atuar com ética, transparência e comprometimento no 
relacionamento com usuários, clientes e parceiros. 

Eficácia e eficiência 
 

Utilizar os recursos com eficácia e eficiência para atingir 
efetividade nos objetivos institucionais. 

Desenvolvimento humano e qualidade de vida 
 

Valorizar o desenvolvimento humano e a qualidade de vida 
no trabalho. 
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Anexo IV – Mapa BSC
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