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1.

ORIGEM DO DOCUMENTO

Diretoria de Tecnologia da Informação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior.

2.

INTRODUÇÃO
"O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o
futuro de decisões presentes."
Peter Drucker

Toda organização deve, além de definir suas atribuições, ter clareza sobre o rumo a seguir,
com o objetivo de atingir o futuro desejado e é fundamentalmente com essa questão que se ocupa
o Planejamento Estratégico.
O Planejamento e a Gestão Estratégica têm a função precípua de estabelecer o
direcionamento da organização, promovendo, para isso, o alinhamento dos recursos e esforços da
organização. O planejamento e sua respectiva gestão procuram garantir para a organização o
desenvolvimento de uma cultura que a leve a fazer a coisa certa, no momento certo e que lhe
permita solucionar as duas equações sempre presentes nas decisões organizacionais: a
importância e a urgência.
Assim, o foco principal do Planejamento e da Gestão Estratégica concentra-se nas decisões
de alta importância, as quais devem ser tomadas no tempo certo, porém sem a pressão da
urgência, uma vez que são objeto do próprio planejamento.
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI da Diretoria de Tecnologia
da Informação – DTI busca, por meio de alinhamento com os valores, a missão e os objetivos
estratégicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, traçar
o caminho a ser seguido pela DTI, cujo propósito é contribuir para a efetividade de uma gestão
ética e eficiente, como também manter a credibilidade da CAPES junto a sociedade.

2.1. A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI
O Decreto 7.692 de 2 de Março de 2012 em seu anexo I, estabelece que à Diretoria de
Tecnologia da Informação compete:
I - planejar, coordenar, acompanhar, avaliar, promover o controle e a execução das
atividades inerentes aos sistemas federais de Administração dos Recursos de Informação e
Informática e de Comunicação;
II - planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades inerentes à gestão de
tecnologia de informação e da segurança da informação no âmbito da CAPES e de seus
programas finalísticos; e
III - estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos para pesquisar, avaliar, desenvolver,
homologar e propor a implantação de metodologias, serviços e recursos tecnológicos para suporte
às atividades da CAPES e de seus programas finalísticos.
A figura a abaixo apresenta a organização da DTI, conforme estabelecido no anexo I do
decreto:

DTI
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Figura 1: Organograma da DTI

2.1.1.

A Coordenação-Geral de Sistemas - CGS

A Coordenação-Geral de Sistemas - CGS possui três Coordenações e tem como
competências, planejar, coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades, programas e
projetos relativos aos sistemas de informação da CAPES e, especificamente:
I - propor, desenvolver, implantar e manter atualizados os sistemas de informação no âmbito
da CAPES;
II - propor a adaptação dos instrumentos, procedimentos e rotinas de trabalho à evolução da
tecnologia e do respectivo modelo de informações;
III - especificar e supervisionar o desenvolvimento, operação e manutenção dos sistemas de
informação afetos a CAPES ou prestados por terceiros, dentro de normas e padrões
estabelecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação, bem como garantir o desempenho dos
sistemas implantados
IV - pesquisar, avaliar e aplicar novas tecnologias de informação e comunicação;
V - planejar, promover e executar, em articulação com a Diretoria de Tecnologia da
Informação e com a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, treinamentos referentes aos
sistemas de informação e serviços disponibilizados aos usuários da CAPES;
VI - auxiliar a Diretoria de Tecnologia da Informação na proposição de capacitação e
atualização técnica dos recursos humanos envolvidos nos projetos de sistemas de informação e
modernização tecnológica;
VII - auditar os sistemas e aplicativos em operação, bem como participar de seus
desenvolvimentos, com vistas ao correto cumprimento dos padrões de segurança, funcionalidade,
disponibilidade e escalabilidade;

DTI

Página: 6/33

Versão: 03

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação da CAPES – 2012-2013

Classificação:

Documento Público
Data de versão:

27/03/2012

VIII - estabelecer, em articulação com a Diretoria de Tecnologia da Informação, normas e
procedimentos para a administração dos recursos de tecnologia da informação disponíveis na
CAPES;
IX - subsidiar a Diretoria de Tecnologia da Informação na operacionalização das prioridades
de desenvolvimento e manutenção de sistemas;
X - acompanhar e fiscalizar contratos e convênios relativos à área de informática, verificando
a correta utilização dos recursos tecnológicos;
XI - estabelecer critérios de design e de tecnologia a serem utilizados no portal corporativo
da CAPES, seguindo orientação da Diretoria de Tecnologia da Informação e dos Dirigentes da
Instituição; e
XII - elaborar relatórios gerenciais e de atividades solicitados pelas instâncias superiores.

2.1.2.

A Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática -

CGI
A Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática - CGI possui duas Divisões tendo
como competências:
I - coordenar, propor e manter as políticas, diretrizes e critérios referentes a recursos de
informática;
II - planejar, coordenar, supervisionar e manter disponíveis os serviços de administração da
rede, o parque de informática, as bases de dados e efetuar o suporte ao usuário dos recursos de
tecnologia da informação no âmbito da CAPES;
III - elaborar especificações técnicas com vistas a subsidiar o processo de aquisição ou
contratação de recursos e prestação de serviços de informática, consoante às diretrizes da
CAPES;
IV - garantir a infraestrutura e o suporte técnico da rede local e dos sistemas afetos à
CAPES;
V - assegurar a satisfação dos usuários na utilização dos recursos computacionais e de rede
afetos a CAPES;
VI - planejar, promover e executar, em articulação com a Diretoria de Tecnologia da
Informação e com a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, treinamentos referentes aos
sistemas operacionais e serviços de rede disponibilizados aos usuários da CAPES;
VII - acompanhar e fiscalizar contratos e convênios relativos à área de informática,
verificando a correta utilização dos recursos tecnológicos;
VIII - proporcionar às unidades organizacionais da CAPES meios e recursos técnicos para a
utilização de sistemas de informação que facilitem o desenvolvimento de suas atividades, bem
como o acesso às informações e bases de dados disponíveis;

DTI
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IX - exercer a função de unidade de infraestrutura tecnológica do portal corporativo da
CAPES na Internet e Intranet;
X – Garantir a comunicação de dados interna e externa à CAPES;
XI - elaborar relatórios gerenciais e de atividades solicitados pelas instâncias superiores; e
XII – Garantir a telefonia sob VoIP.

3.

OBJETIVO
O objetivo deste Planejamento Estratégico de TI visa:

4.

•

Nortear as ações da Diretoria de Tecnologia da Informação para os próximos 2 anos e
possibilitar o crescimento organizado e planejado da TI, conforme necessidade da
CAPES;

•

Estabelecer o alinhamento das ações relativas a Tecnologia da Informação com o
Planejamento Estratégico da Capes;

•

Melhorar a interação entre a DTI e demais diretorias;

•

Analisar a relação custo/benefício dos investimentos tecnológicos;

•

Estabelecer ações, prazos e custos;

•

Padronizar os procedimentos para análise, implementação, implantação e suporte dos
projetos;

•

Definir projetos e prioridades, com acompanhamento das ações de execução dos
mesmos.

ESCOPO

O escopo deste PETI está relacionado diretamente ao planejamento estratégico da DTI e
suas Coordenações-Gerais, ou seja:

5.

•

Coordenação-Geral de Sistemas – CGS

•

Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática – CGI

NÃO ESCOPO

Não faz parte do escopo deste PETI outras Diretorias, Coordenações-Gerais e
Coordenações que não estejam subordinadas a Diretoria de Tecnologia da Informação da
CAPES.

DTI
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6.

METODOLOGIA APLICADA

A metodologia empregada ao se fazer o planejamento da Diretoria de Tecnologia da
Informação foi o Planejamento Corporativo, adotado pela maioria das grandes organizações
públicas e privadas. O primeiro passo dessa metodologia é o estabelecimento das Declarações
Estratégicas, entendidas como o conjunto de enunciados que permite identificar a razão de ser da
organização, seu caminho rumo ao futuro e os esforços para alcançá-lo. A Missão é a razão de
ser da organização, tendo em vista o seu ambiente de atuação em termos de caracterização da
demanda e identificação dos beneficiários. Definida a Missão, parte-se para o enunciado da Visão
de Futuro, que expressa externamente o resultado que se espera atingir se a organização cumprir
corretamente a sua Missão e projeta internamente a organização no futuro, com as suas novas
competências e áreas de atuação.
Essas Declarações são complementadas pelas Diretrizes Estratégicas, vetores
fundamentais da atuação organizacional e eixos a serem considerados para que a instituição,
desempenhando a sua Missão, alcance a Visão desejada. Após a formulação das Declarações
Estratégicas, outra etapa do processo de planejamento deve ser vencida, com a definição dos
Objetivos Estratégicos, que é o conjunto de fatos, resultados e comportamentos a serem
alcançados em um futuro determinado, para que a organização atinja a Visão de Futuro.
Na origem da construção dessa metodologia, os objetivos estavam marcadamente ligados
às questões financeiras. Entretanto, dois autores – Robert S. Kaplan e David P. Norton –, ao
perceberem que as questões financeiras eram insuficientes para efetivar o Planejamento,
desenvolveram os conceitos de uma metodologia que ficou conhecida como Balanced Scorecard
(BSC). Em síntese o BSC é um modelo de gestão estratégica que auxilia a organização a traduzir
as Declarações Estratégicas em termos operacionais, para que direcione a sua atuação e melhore
o seu desempenho.
Os Objetivos Estratégicos são, então, enunciados com base em quatro perspectivas
interligadas, o que leva a um equilíbrio (balanço) das dimensões organizacionais, não mais
privilegiando apenas a vertente financeira. As quatro perspectivas consideradas pelo BSC são as
seguintes:

DTI

•

Cliente: Quais são os nossos clientes/beneficiários? Como criamos valor para o
cliente/beneficiário?

•

Perspectiva Financeira: Como criamos valor para o cliente/ beneficiário dentro dos
nossos limites financeiros? Como financiamos a nossa missão?

•

Processos Internos: Que processos devemos criar ou tornar mais eficientes para
satisfazer os clientes/beneficiários dentro dos contornos financeiros e legais?

•

Aprendizado e Conhecimento: O que devemos aprender e desenvolver para
crescer e mudar, indo ao encontro do futuro desejado?
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Figura 2: Perspectivas do BSC

A definição das perspectivas não é rígida; fundamental é a distribuição equilibrada dos
Objetivos Estratégicos em relação às diversas perspectivas.
A Gestão Estratégica responde pela operacionalização do Planejamento, o qual deve ser
entendido como um processo permanente de gestão; seu monitoramento, sua avaliação e suas
possíveis revisões e readequações de rumo devem ser incorporadas à cultura da organização.
Para isso, cada objetivo deve ser descrito com precisão e deve ser associado a Indicadores e
Metas que possibilitem o acompanhamento constante e a avaliação periódica. Os Indicadores
mostram como aferir a consecução do Objetivo, enquanto a Meta estabelece, geralmente de
forma quantitativa, o resultado esperado.
Para permitir a efetiva gestão, deve-se aprofundar o nível de operacionalização, indicando
as principais Ações que levarão ao cumprimento de cada Objetivo Estratégico. As Ações, por sua
vez, poderão gerar Projetos específicos, em relação aos quais se aplicam os conceitos e a
metodologia de Gestão de Projetos.
Finalmente, cabe destacar o modo como foram obtidas as Declarações Estratégicas e
como foram definidos os Objetivos Estratégicos. O processo contou, primeiramente, com a
solicitação por parte do Tribunal de Contas da União pela criação de um Planejamento Estratégico
de Tecnologia da Informação, capaz de direcionar as ações estratégicas, para transformar o órgão
responsável pelas soluções de tecnologia em um setor alinhado com a área de negócios.
Por conseguinte, o Secretário Executivo do Ministério da Educação, em reunião do Comitê
Gestor de Tecnologia da Informação, solicitou às instituições participantes do Comitê a realização
de um processo de Planejamento Estratégico de Tecnologia Integrado, de forma que as diretrizes
estratégicas discutidas possibilitassem a convergência de idéias e posteriores decisões.
Após a designação formal da Comissão, foram realizados diversos encontros, de forma a
encontrar a melhor metodologia de planejamento, e empreendidos eventos, com a participação da
alta e média administração de cada órgão, de forma a possibilitar às três instituições um formato
simples e efetivo de construção das diretrizes e declarações estratégicas.

DTI
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7.

POSTURA ESTRATÉGICA

A Postura Estratégica foi analisada a partir do empreendimento do Diagnóstico Estratégico.
Também denominado auditoria de posição, é a determinação do “como se está”. Nessa fase é
realizada através da análise e verificação, todos os aspectos inerentes à realidade externa
(oportunidades e ameaças) e realidade interna (pontos fortes e oportunidades de melhoria) da
instituição.
Oportunidades são forças ambientais incontroláveis pela instituição, que podem favorecer sua
ação estratégica, desde que conhecidas e aproveitadas, satisfatoriamente, enquanto perduram.
Ameaças remetem as forças ambientais incontroláveis pela instituição, que criam obstáculos à
sua ação estratégica, mas que poderão ou não ser evitadas, desde que conhecidas em tempo
hábil.
Pontos fortes refletem a diferenciação conseguida pela instituição – variável controlável – que lhe
proporciona uma vantagem operacional.
Oportunidades de melhoria ou pontos fracos relacionam-se com situações inadequadas da
instituição – variáveis controláveis – que lhe proporcionam uma vantagem operacional no
ambiente em que se situa.

Figura 3: Determinação da Postura Estratégica

O objetivo da análise é definir estratégias para manter pontos fortes, reduzir a intensidade
de pontos fracos, aproveitando oportunidades e protegendo-se de ameaças. Diante da
predominância de pontos fortes e fracos e de oportunidades e ameaças, é possível adotar
estratégias que busquem a sobrevivência, manutenção, crescimento ou desenvolvimento da
organização.
A Postura Estratégica da DTI, após análise dos insumos construídos pelos grupos de
trabalho designados no evento de Planejamento Estratégico, e posterior discussão, foi analisada
sob o viés da Sobrevivência. Os itens seguintes relatam os pormenores da escolha do item
Sobrevivência para Postura Estratégica.

DTI
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7.1. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
Durante o processo de Planejamento Estratégico, foram formuladas algumas proposições
aos grupos de trabalho, de forma a obter informações sobre fatores como Liderança, Cidadão e
sociedade, Informações e conhecimentos, Usuários internos, Pessoas, Processos e Resultados.
As impressões obtidas são apresentadas na tabela a seguir:
Fator
Os valores e diretrizes são disseminados a todos os integrantes das equipes
e a chefia assegura o seu entendimento e aplicação.
A alta administração analisa, juntamente com a equipe, o desempenho global,
por meio de indicadores ou outras formas de monitoramento, sendo definidas
ações corretivas e de melhoria, quando necessário.
As principais decisões tomadas por ocasião do planejamento estratégico e da
análise crítica do desempenho das áreas são compartilhadas e comunicadas
a toda força de trabalho.
As estratégias estão desdobradas em planos de ação para as diversas áreas /
unidades e estão previstos os recursos necessários para a realização desses
planos.
As estratégias e planos de ação são monitorados quanto a sua
implementação, sendo tomadas ações de correção ou melhoria, quando
necessário.
Os usuários internos e externos dos serviços prestados são segmentados
/agrupados, segundo suas características, visando ao desenvolvimento de
ações específicas.
As necessidades dos grupos de usuários internos e externos são analisadas e
gerenciadas.
É avaliada formalmente a satisfação dos usuários e analisados criticamente
os fatores de insatisfação. As informações obtidas são utilizadas para
implementar ações de melhoria.
As principais informações necessárias à tomada de decisão e à melhoria do
desempenho estão disponíveis para os usuários dos serviços, no tempo e de
forma confiável, atendendo às suas necessidades.
É mantida e atualizada a memória administrativa.
As habilidades e conhecimentos que compõem o capital intelectual são
compartilhados internamente, protegidos e preservados.
O desempenho e o reconhecimento das pessoas que integram as equipes
são gerenciados de forma a estimular a obtenção de metas de desempenho.

Realidade
Interna
Oportunidade
de Melhoria
Oportunidade
de Melhoria
Oportunidade
de Melhoria
Oportunidade
de Melhoria
Oportunidade
de Melhoria
Ponto Forte

Ponto Forte
Oportunidade
de Melhoria
Oportunidade
de Melhoria
Ponto Forte
Oportunidade
de Melhoria
Oportunidade
de Melhoria

As necessidades de capacitação são identificadas e tratadas, considerando
Oportunidade
as competências exigidas para cada atividade, as estratégias, planos e às
de Melhoria
necessidades das pessoas que integram as equipes.
Os fatores que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da força de
trabalho são identificados e a sua satisfação é avaliada, sendo que as
Ponto Forte
informações obtidas são utilizadas para promover ações de melhoria.
As necessidades dos usuários internos e externos são incorporadas nos
Oportunidade
processos relativos à atividade-fim, de forma a criar valor às partes
de Melhoria
interessadas.
O desempenho dos processos finalísticos e dos principais processos de apoio
é acompanhado por meio de estabelecimento de padrões de referência, de
Oportunidade
indicadores e outras formas de monitoramento. Há atuação sobre os
de Melhoria
resultados indesejáveis.
A gestão orçamentária e financeira está alinhada com suas estratégias e
Ponto Forte
DTI
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Realidade
Interna

Fator
planos mais importantes, sendo o orçamento gerenciado de modo a
assegurar eficácia na utilização de recursos.
Há resultados positivos relativos aos usuários internos e externos dos
serviços prestados.

Ponto Forte

Há resultados positivos relativos às pessoas (motivação/ capacitação).
Há resultados positivos relativos aos processos.
Há resultados positivos relativos ao ambiente físico e emocional de trabalho.

Ponto Forte
Ponto Forte
Oportunidade
de Melhoria

Tabela 1: Análise do ambiente interno

7.2. ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO
Diversos fatores foram analisados para se chegar a um ponto de discussão, que integrasse
as diversas idéias dos grupos participantes do Planejamento Estratégico e convergisse na escolha
da Postura Estratégica pela Sobrevivência, entre eles. A tabela a seguir consolida a classificação
dos fatores analisados:

Fator
Tecnologia
Situação Política
Governo
Sistema Financeiro
Sindicato
Comunidade
Mercado de mão-de-obra
Consumidores dos projetos e do produto final
Fornecedores (informação, matéria prima, terceirização)
Movimentos sociais
Tabela 2: Análise do ambiente externo

DTI

Realidade Externa
Oportunidade
Ameaça
Oportunidade
Ameaça
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Ameaça
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8.

MAPA ESTRATÉGICO

Ilustração 1
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9.

DECLARAÇÕES ESTRATÉGICAS

Ilustração 2
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10. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Serão detalhados os objetivos estratégicos com seus respectivos objetivos funcionais e
metas da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, separados por coordenação-geral, ou seja,
na seguinte ordem:
•

Diretoria de Tecnologia da Informação

•

Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática

•

Coordenação-Geral de Sistemas

DTI

Página:
16/33

Versão: 03

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação da CAPES – 2012-2013

Classificação:

Documento Público
Data de versão:

27/03/2012

Área:
Diretoria de Tecnologia da Informação.

Objetivo Estratégico:
1.

Implantar a Política de Segurança da Informação.

Objetivos Funcionais:
1.1 Implantar Política de Segurança da Informação e normas complementares.

Metas:
1.1.1
1.1.2

PoSIC implantada até julho de 2012;
60% das normas complementares da POSIC implantadas até dezembro de 2013.

Ações Estratégicas:
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

Implantar POSIC;
Elaborar Plano de Continuidade do Negócio;
Implantar Gerenciamento de Risco;
Estabelecer mecanismos de classificação da informação.

Perspectiva:
Processos Internos.

DTI

Página:
17/33

Versão: 03

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação da CAPES – 2012-2013

Classificação:

Documento Público
Data de versão:

27/03/2012

Área:
Diretoria de Tecnologia da Informação.

Objetivo Estratégico:
2 Aumentar segurança dos sistemas de TIC da CAPES.

Objetivos Funcionais:
2.1 Implementar sistemática de controle de acesso às informações em sistemas;
2.2 Implantar tratamento de incidentes;
2.3 Adquirir ambiente seguro para hospedar as aplicações.

Metas:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.3.1

Sistemática implantada até junho de 2012;
100% dos sistemas novos aderentes a partir da data inicial de vigência da sistemática;
30% dos sistemas legados aderentes até dezembro 2013;
Implantar modelo de Gestão de Incidentes até dez/2013;
Implantar ambiente seguro e de contingência para os dados.

Ações Estratégicas:
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.2.1
2.1.3.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.3.1.1
2.3.1.2

Definir normas de controle de acesso;
Definir política de entrada e saída de acesso dos usuários aos sistemas;
Definir política de acesso aos bancos de dados;
Divulgar as normas aos gestores dos sistemas;
Auditoria do modo de acesso à informação por parte dos novos sistemas;
Adequar os sistemas legados à nova sistemática;
Definir norma de tratamento de incidentes;
Definir Plano de Comunicação de Incidentes;
Criar base de conhecimento de incidentes;
Divulgar plano de Gestão de Incidentes;
Implantar Sala Cofre;
Implantar ambiente de contingência.

Perspectiva:
Processos Internos.
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Área:
Diretoria de Tecnologia da Informação.

Objetivo Estratégico:
3 Aprimorar processos de gestão de TIC.

Objetivos Funcionais:
3.1 Implementar Metodologia de Gerenciamento de Projetos;
3.2 Implantar MDS – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;
3.3 Padronizar Gestão de Contratos de TIC pela DTI.

Metas:
3.1.1 Metodologia de Gerenciamento de Projetos implantada até junho de 2012;
3.1.2 100% dos novos projetos aderentes à metodologia até julho de 2012;
3.2.1 100% das atividades relativas à MDS aderentes aos processos que compõem a CGS até
dezembro de 2012;
3.3.1 Atingir 100% de adesão dos contratos de TI da DTI à IN 04.

Ações Estratégicas:
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.1.8
3.3.1.1
3.3.1.2

Definir metodologia de gerência de projetos para a DTI;
Realização de capacitação da metodologia com os gerentes de projeto;
Auditar a execução dos projetos no sentido de verificar a aderência a nova metodologia;
Avaliar a necessidade de implantação do escritório de projetos;
Aperfeiçoar o processo de administração de dados;
Aperfeiçoar o processo de gerência de projetos;
Aperfeiçoar o processo de Testes e Qualidade;
Aperfeiçoar o processo de arquitetura de sistemas;
Publicar norma interna para divulgação da MDS e das responsabilidades da DTI e áreas
demandantes;
Elaborar processos, com seus respectivos guias, do CGS;
Realizar treinamentos sobre a MDS para a equipe interna da DTI e áreas demandantes;
Adoção de ferramentas para acompanhar o fluxo da MDS.
Formalizar um processo de gestão de contratos de TIC na CAPES, aderente à IN04;
Adequar os contratos vigentes e novos ao novo processo de gestão.

Perspectiva:
Processos Internos.
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Área:
Diretoria de Tecnologia da Informação.

Objetivo Estratégico:
4 Melhorar a comunicação entre a DTI e as áreas finalísticas.

Objetivos Funcionais:
4.1 Aumentar satisfação dos clientes com a comunicação da DTI;
4.2 Implantar catálogo de serviços;
4.3 Implantar Ponto Único de Atendimento à Usuários.

Metas:
4.1.1 Comunicação da DTI com percentual de 70% de avaliações positivas dos usuários da DTI
até julho de 2013;
4.2.1 Catálogo de Serviços implantado até dezembro de 2013;
4.3.1 Implantar Service Desk para atendimento aos usuários internos até junho de 2013.

Ações Estratégicas:
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3

Implantar mecanismos de divulgação (tutoriais, Youtube, workshops, etc);
Reestruturar a seção de informática da Intranet;
Integrar mecanismos de comunicação entre a DTI e usuários;
Percentual de serviços da DTI catalogados;
Realizar pesquisas de satisfação dos serviços prestados;
Criar glossário DTI;
Documentar Serviços;
Publicar serviços;
Definir política de gestão do Catálogo de Serviços;
Definir equipe para composição do Service Desk;
Estruturar uma base de conhecimento sobre os sistemas internos implantados;
Realizar campanha de conscientização dos usuários quanto ao uso do Service Desk.

Perspectiva:
Beneficiários.
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Área:
Diretoria de Tecnologia da Informação.

Objetivo Estratégico:
5 Desenvolver e manter competências de TIC.

Objetivos Funcionais:
5.1 Capacitar pessoal.

Metas:
5.1.1 80% de membros da equipe de TIC que possuem competências requeridas para as funções
definidas até julho de 2013.

Ações Estratégicas:
5.1.1.1 Estabelecer e implantar plano de capacitação.

Perspectiva:
Aprendizado e crescimento.
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Área:
Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática.

Objetivo Estratégico:
6. Aprimorar a gestão dos recursos de TIC.

Objetivos Funcionais:
6.1 Padronizar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção;
6.2 Aumentar agilidade no atendimento de demandas;
6.3 Estabelecer indicadores de nível de serviço para os serviços realizados pela CGI.

Metas:
6.1.1 Sincronizar os ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção dos
sistemas da CAPES até junho de 2012;
6.2.1 Diminuir o tempo médio na resolução de chamados para a DTI em 35% até junho de 2013;
6.3.1 85% de SLA de tempo de resposta atendidos até dezembro de 2013.

Ações Estratégicas:
6.1.1.1 Sincronizar ambientes de bancos de dados;
6.1.1.2 Sincronizar servidores de aplicação;
6.2.1.1 Implantar sistemática de acompanhamento de demandas;
6.2.1.2 Implantar área de produção;
6.2.1.3 Rever estrutura funcional da CGI;
6.3.1.1 Planejar o fornecimento de capacidade e disponibilidade de soluções;
6.3.1.2 Monitorar e publicar o desempenho das soluções.

Perspectiva:
Processos Internos.
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Área:
Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática.

Objetivo Estratégico:
7 Manter infraestrutura de TIC alinhada com as necessidades da CAPES.

Objetivos Funcionais:
7.1 Prover e manter um ambiente físico adequado que proteja os recursos de TI de contra-acesso
indevidos, danos e roubos;
7.2 Estabelecer e manter repositório preciso e completo de atributos e perfis mínimos de
configuração de ativos.

Metas:
7.1.1 Nenhum incidente decorrente de violação ou falha de segurança física ou de acesso não
autorizado;
7.2.1 80% dos ativos da CAPES cadastrados no repositório de configuração até julho de 2013.

Ações Estratégicas:
7.1.1.1 Implementar ambiente físico de acesso controlado e resguardado de incidentes e de
violações;
7.1.1.2 Aumentar largura de banda do link de acesso a internet;
7.1.1.3 Gerenciar o ambiente físico (manutenção, monitoração, etc);
7.2.1.1 Elaborar e implantar procedimentos padrão para gestão de configuração;
7.2.1.2 Estabelecer repositório central de todos os itens de configuração;
7.2.1.3 Manter e revisar a integridade dos dados de todos os itens de configuração;
7.2.1.4 Implantar ambiente de contingência de dados e sistemas.

Perspectiva:
Processos Internos
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Área:
Coordenação-Geral de Sistemas.

Objetivo Estratégico:
8 Melhorar o gerenciamento de dados e informações da CAPES.

Objetivos Funcionais:
8.1 Aprimorar a administração dos dados;
8.2 Estabelecer política de temporalidade dos dados;

Metas:
8.1.1 100% dos sistemas com modelo e dicionário de dados até junho de 2013;
8.1.2 Diminuição de 40% tempo médio gasto na execução de demandas relativas à Administração
de Dados até dezembro de 2012;
8.1.3 60% dos sistemas de temporalidade de dados estabelecida em junho de 2013;
8.1.4 50% dos esquemas de dados e estruturas higienizados até junho de 2012;
8.2.1 Política de temporalidade de dados estabelecida em dezembro de 2012.

Ações Estratégicas:
8.1.1.1 Definir responsáveis e papéis pelos modelos de dados;
8.1.1.2 Auditar modelos dos sistemas legados;
8.1.2.1 Adoção de ferramenta para medição de desempenho de consultas utilizadas pelos
sistemas;
8.1.2.2 Adoção de ferramenta para gerência de objetos entre banco de dados;
8.1.3.1 Alinhar tempo de permanência das informações com necessidade legal;
8.1.3.2 Definir mecanismos de busca das informações não armazenadas na base transacional;
8.1.3.3 Revisar política de backup;
8.1.4.1 Selecionar esquemas que serão higienizados;
8.1.4.2 Efetuar as correções de inconsistências nos esquemas;
8.2.1.1 Definir informações que necessitam de temporalidade;
8.2.1.2 Implantar sistema de disseminação de informação;
8.2.1.3 Definir mecanismos de busca das informações não armazenadas na base transacional;
8.2.1.4 Implantar sistema de análise de dados estatísticos.

Perspectiva:
Processos Internos.

DTI

Página:
24/33

Versão: 03

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação da CAPES – 2012-2013

Classificação:

Documento Público
Data de versão:

27/03/2012

Área:
Coordenação-Geral de Sistemas.

Objetivo Estratégico:
9 Padronizar sistemas de TIC existentes.

Objetivos Funcionais:
9.1 Padronizar softwares utilizados pela CAPES;
9.2 Prover forma unificada de acesso aos sistemas CAPES;
9.3 Padronizar tecnologias utilizadas nos sistemas.

Metas:
9.1.1 Inventariar 100% dos softwares e SOs utilizados nas estações de trabalho até julho de 2012;
9.2.1 Unificar a autenticação e o controle de acesso em 70% dos sistemas legados até dezembro
de 2013;
9.2.2 Garantir que todos os novos sistemas utilizem a interface única de autenticação e acesso
aos sistemas CAPES até julho de 2013;
9.3.1 Modernizar todos os sistemas feitos na linguagem PowerBuilder, SilverStream e Jcompany
até junho de 2013;
9.3.2 Migrar 80% dos sistemas que utilizam o SGBD Sybase para o SGBD definido como padrão
até junho de 2013.

Ações Estratégicas:
9.1.1.1 Aprimorar política de gerenciamento dos softwares utilizados, incluindo os SOs;
9.1.1.2 Uniformizar versão de SO, office e demais aplicativos utilizados na CAPES;
9.2.1.1 Unificar mecanismos de autenticação;
9.2.1.2 Unificar mecanismos de permissão;
9.2.2.1 Definir uma interface única de acesso aos sistemas CAPES;
9.2.2.2 Auditar o uso da autenticação unificada pelos sistemas CAPES;
9.3.1.1 Definir os sistemas que serão descontinuados;
9.3.1.2 Identificar e priorizar, dentre os sistemas que usam as linguagens, quais precisam de
atualização, i.e., não serão descontinuados;
9.3.1.3 Modernizar os sistemas de acordo com as prioridades;
9.3.2.1 Identificar os sistemas que usam Sybase;
9.3.2.2 Migrar ou descontinuar os sistemas que usam o Sybase de acordo com a prioridade
definida pela Diretoria.

Perspectiva:
Processos Internos.
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Área:
Coordenação-Geral de Sistemas.

Objetivo Estratégico:
10 Manter Sistemas alinhados com as necessidades da CAPES.

Objetivos Funcionais:
10.1 Fomentar a gestão por processos;
10.2 Consolidar o uso do SICAPES na instituição;
10.3 Absorver a infraestrutura tecnológica e a operação do Portal de Periódicos;
10.4 Desenvolver o novo Sistema da Avaliação.

Metas:
10.1.1 Mapear 100% dos processos das áreas DRI, DEB até dezembro de 2012;
10.1.2 Mapear 50% dos processos das demais áreas da CAPES até dezembro de 2013;
10.2.1 Atingir o valor de 30% de acompanhamento e execução de convênios e auxílios da CAPES
utilizando o SICAPES até dezembro de 2012;
10.2.2 Implantar 30% dos programas institucionais no SICAPES até dezembro de 2012;
10.3.1 Absorção da operação no portal até dezembro de 2013;
10.4.1 Entregar o novo sistema da avaliação até o dezembro de 2012.

Ações Estratégicas:
10.1.1.1 Mapear os processos da DRI;
10.1.1.2 Mapear os processos da DEB;
10.1.2.1 Identificar os principais processos existentes na CAPES e classificá-los por ordem de
importância;
10.1.2.2 Fazer o mapeamento segundo ordem estabelecida;
10.2.1.1 Integração do SICAPES com o Financeiro;
10.2.1.2 Adaptar o SICAPES para prover interface de acompanhamento;
10.2.2.1 Definir responsáveis na implantação de programas no SICAPES para todas as áreas
finalísticas;
10.2.2.2 Priorizar, por meio da comissão inter-área, quais programas utilizarão o SICAPES;
10.2.2.3 Alocar recursos e implementar os programas estabelecidos;
10.3.1.1 Realizar transferência tecnológica e de conhecimento;
10.4.1.1 Estabelecer Termo de Cooperação com a UFRN para desenvolvimento do novo sistema
da DAV.

Perspectiva:
Beneficiários.
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11. VIGÊNCIA
Este documento entra em vigor na data de sua assinatura com prazo de validade até
31/12/2013.
A comissão técnica do PETI pode gerar outra versão de atualização deste documento para
o mesmo período de execução (2012 e 2013), desde que seja devidamente assinada e publicada.
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13. ANEXOS
Serão detalhados nos anexos, os mapas do planejamento estratégico por áreas e suas
respectivas ações.

13.1. Anexo A

ANEXO A
Diretoria de Tecnologia da Informação
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13.2. Anexo B

ANEXO B
Coordenação-Geral de Infraestrutura e Informática
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13.3. Anexo C

ANEXO C
Coordenação-Geral de Sistemas
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