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ORIGEM DO DOCUMENTO

MEC/SE/DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação, da Secretaria Executiva, do Ministério da Educação.

2.

INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação tem como finalidade orientar o
planejamento e o monitoramento de seus objetivos estratégicos e suas metas na Diretoria de
Tecnologia da Informação - DTI do Ministério da Educação - MEC, de maneira a consolidar a
importância estratégica da área e garantir seu alinhamento às áreas de negócio da instituição.
A TI do MEC é responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação que
atendam a política educacional do país. Citam-se, com este fim, os programas: PROUNI, BRASIL
ALFABETIZADO, EDUCACENSO, E–MEC, PORTAL DOMÍNIO PÚBLICO, SIMEC, PRONATEC, SISU e outros.
A Tecnologia da Informação contribui para a execução de políticas educacionais e auxilia o
Ministério da Educação a beneficiar milhões de estudantes e professores.
Para promover a viabilidade e a sustentabilidade do novo modelo de gestão, foi elaborado o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo foi responder ao desafio de reduzir
desigualdades sociais e regionais na educação, buscando o aprimoramento do regime de
colaboração federativa e a efetiva participação da sociedade brasileira como co-autora no
processo de educação. Isso exigiu um instrumento jurídico que permitisse inaugurar um novo
regime de colaboração, um compromisso fundado em diretrizes e consubstanciado em um plano
de metas concretas, voltadas para a melhoria da qualidade da educação e o fortalecimento da
escola pública: o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que garante a
sustentabilidade das ações que o compõem, a partir da elaboração de um Plano de Ações
Articuladas (PAR).
Em sua Visão, a Diretoria de Tecnologia da Informação coloca-se como co-responsável pela
garantia do cumprimento das propostas do PDE, de forma a obter um norte na construção de seus
objetivos estratégicos e para composição de suas ações estratégicas e metas.
Este planejamento estratégico irá abranger toda a área de TI do Ministério da Educação e terá um
período de validade abrangendo o biênio 2012-2013, permitindo revisões anuais ou sempre que
necessário objetivando atingir suas metas.

2.1 A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
A Diretoria de Tecnologia da Informação foi criada pelo Decreto Nº 6320, de 20 de
dezembro de 2007, que reformula a estrutura regimental do Ministério da Educação,
empreendendo, assim, um novo formato, a área de tecnologia da instituição, sendo este
substituído pelo Decreto Nº 7690, de 02 de março de 2012, que estabelece as seguintes
responsabilidades à DTI:

DTI
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Art. 7° À Diretoria de Tecnologia da Informação compete:
I-

coordenar e supervisionar a elaboração, execução e avaliação das ações relativas ao
Plano Diretor de Tecnologia da Informação, no âmbito do Ministério;

II -

planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e
manutenção de sistemas, comunicação de voz e dados, rede elétrica estabilizada,
rede local com e sem fio, infraestrutura computacional, serviços de atendimento de
informática e demais atividades de tecnologia da informação e comunicação do
Ministério;

III -

estabelecer e coordenar a execução da política de segurança da informação, no
âmbito do Ministério;

IV -

definir e adotar metodologia de desenvolvimento de sistemas e coordenar a
prospecção de novas tecnologias de informação e comunicação, no âmbito do
Ministério;

V-

promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade dos
processos, produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito
do Ministério;

VI -

coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos
planos, programas, projetos e contratações estratégicas de tecnologia da informação e
comunicação do Ministério;

VII - planejar e implementar estratégias de soluções de tecnologia da informação e de
comunicação, de acordo com as diretrizes definidas pelo Ministério;
VIII - garantir que os produtos e serviços relativos à tecnologia da informação e
comunicação sejam conduzidos de acordo com a legislação pertinente;
IX -

representar institucionalmente o Ministério em assuntos de tecnologia da informação e
comunicação;

X-

assessorar o comitê de informação e informática - COMINF/MEC, oferecendo o apoio
técnico e operacional necessário ao seu adequado funcionamento.

DTI

Y:\Assessoria\PETI\MEC\Relatório Final\RPETIMEC-01-VC-05 - Relatório do
PETI - Versão Completa (Versão Final).doc

Página: 6/34

Versão: 04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria-Executiva
Diretoria de Tecnologia da Informação

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação do MEC – 2012-2013

Código:

RPETIMEC-01VC-05
Data de versão:

20/04/2012

2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
De acordo com o Decreto nº 7480, de 16 de maio de 2011, a estrutura organizacional da DTI
se divide da seguinte forma:

3.

OBJETIVO

O objetivo do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação é:
•

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 do MEC;

•

Melhorar a interação entre a Diretoria e demais Coordenações-Gerais;

•

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.

DTI
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ESCOPO

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

5.

•

Assessoria do Gabinete;

•

Coordenação-Geral de Desenvolvimento – CGD;

•

Coordenação-Geral de Infraestrutura – CGI;

•

Escritório de Processos;

•

Coordenação de Recursos da Tecnologia da Informação – CRTI.

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 do MEC (ver organograma,
item 2.2).

6.

METODOLOGIA APLICADA

R:
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.
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. Com a formulação das Declarações Estratégicas, uma
DTI
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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:
•

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?

DTI
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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 ideias e posteriores decisões.
O Ministério da Educação, representado pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) empreenderam o processo presente,
formalizado pela Portaria de n° 01, de 05 de agosto de 2011. O Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) optou por contratar empresa especializada para tal fim, e
designou profissionais para composição do Grupo de Trabalho, além de auxiliar nos eventos de
todas as instituições.
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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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”. Essa fase é
realizada através de pessoas representativas de várias áreas, que analisam e verificam todos os
aspectos inerentes à realidade externa e interna da instituição.

7.1. Análise Interna:
Ponto forte: é a diferenciação conseguida pela instituição – variável controlável – que lhe
proporciona uma vantagem operacional.
Oportunidades de melhoria / ponto fraco: é uma situação inadequada da instituição –
variável controlável – que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente em que
se situa.

7.2. Análise Externa:
Oportunidade: é a força ambiental incontrolável pela instituição, que pode favorecer sua
ação estratégica, desde que conhecida e aproveitada, satisfatoriamente, enquanto perdure.

DTI

Predominância de

Análise Externa

Ameaças: é a força ambiental incontrolável pela instituição, que cria obstáculos à sua ação
estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde que conhecida em tempo hábil.
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O objetivo da análise de SWOT 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, pode-se
adotar as estratégias que busquem a sobrevivência, manutenção, crescimento ou
desenvolvimento da organização.
A Postura Estratégica, 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. Abaixo relata-se os pormenores da escolha do item Sobrevivência
para Postura Estratégica.

7.3. Ambiente Externo
Diversos fatores foram analisados para se chegar a um ponto de discussão, que integrasse
as diversas ideias dos grupos participantes do Planejamento Estratégico e convergisse a
escolha da Postura Estratégica pela Sobrevivência, entre eles:
Tecnologia: O avanço da tecnologia possibilita a inserção de práticas inovadoras e
melhorias para o negócio da tecnologia do Ministério, em ressalva apenas o processo de
contratação, que dificulta a entrada das inovações em tempo hábil, munidos de garantia e
demais benefícios.
Situação Política: a situação política do país evidencia o crescimento de políticas
educacionais e fortalece a necessidade de uma área de tecnologia que suporte essas
políticas. Como desvantagem, existem as perspectivas frequentes de mudança da alta
gestão e a influência de instituições com interesses distintos na definição de políticas.
Governo: Como desvantagem percebe-se a substituição dos governantes, principalmente do
Ministro e Secretário Executivo, que influencia diretamente na mudança da gestão da
Diretoria. Outra desvantagem percebida refere-se ao envolvimento da Diretoria em projetos
diversos, que não possuem necessariamente conexão com as atividades a serem
desempenhadas pela área responsável pela tecnologia do órgão.
Sistema Financeiro: a instabilidade na economia mundial pode gerar grandes cortes no
orçamento do Governo Federal e afetam diretamente no orçamento da TI.
Sindicato: o impacto na Diretoria ocasionado por greves e decisões sindicais de servidores e
de profissionais de TI é visto pelos grupos como algo desvantajoso, já que repercute
diretamente na disponibilidade dos serviços.
Sociedade: a exigência da sociedade por políticas educacionais de qualidade repercute em
crescimento e amadurecimento profissional da tecnologia da instituição.
Mercado de mão-de-obra: um contrato de prestação de serviços onde a produtividade está
contratada por um valor baixo remete diretamente em dificuldades para contratar bons
profissionais de tecnologia.
Consumidores dos projetos e do produto final: a fim de atender a maior exigência na
qualidade dos produtos de TI que suportam os programas de governo do MEC, existe a
oportunidade de fortalecer a estrutura da área de TI, até mesmo para comportar a expansão
do grupo de cidadãos atendidos por programas do Ministério.
DTI
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Fornecedores (informação, matéria-prima, terceirização): as formas de contratação do
governo federal dificultam a contratação de mãodeobra especializada e serviços de
qualidade, o excesso de intermediários não capacitados para contratação de produtos e
serviços especializados muitas vezes dificulta o bom andamento de alguns processos.
Como vantagem de fornecedores podemos citar o aumento do número de fornecedores
habilitados em tecnologia, devido aos recentes incentivos fiscais.

7.4. 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. Abaixo se descreve as impressões obtidas:
Quanto à Liderança, os valores e diretrizes são disseminados a todos os integrantes das
equipes, visto que a gerência participativa que existe na DTI auxilia na disseminação dos
objetivos, e a chefia assegura o seu entendimento e aplicação. Apesar do
acompanhamento, existe a oportunidade de aprimorar os processos e indicadores de
desempenho.
Existe a necessidade de aprimorar a comunicação com toda força de trabalho para que as
decisões tomadas sejam difundidas.
Quanto a se as estratégias estão desdobradas em ações estratégicas para as diversas
áreas ou unidades e se estão previstos os recursos necessários para a realização destas
ações, percebeu-se que falta a definição formal das estratégias e desdobramento em planos
de ação. Não existe monitoramento formal de implantação das estratégias e ações.
As necessidades dos grupos de usuários internos e externos são analisadas, gerenciadas e
atendidas.
Quanto à avaliação formal da satisfação dos usuários, tem-se que as informações obtidas
são utilizadas para implementar ações de melhoria, mas não são documentadas
formalmente.
Melhorias são necessárias para a documentação dos processos de negócio. A
documentação do conhecimento ainda é precária e falta definição dos processos e
metodologias.
Para o quesito desempenho e reconhecimento gerenciados, de forma a estimular a
obtenção de metas de desempenho, não existem metas formalmente definidas, apesar de
haver reconhecimento sobre o desempenho das equipes.
As necessidades de capacitação não são identificadas e tratadas, considerando as
competências exigidas para cada atividade, as estratégias, os planos e as necessidades das
pessoas que integram as equipes.
Os fatores que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da força de trabalho ainda não
são identificados, para avaliação da satisfação e promoção de ações de melhoria.

DTI
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O desempenho dos processos finalísticos e dos principais processos de apoio não são
acompanhados integralmente, o que compromete o acompanhado por meio de
estabelecimento de padrões de referência, de indicadores e outras formas de
monitoramento.
A gestão orçamentária e financeira está alinhada com as estratégias e planos mais
importantes para a Diretoria, restando ainda um gerenciamento mais efetivo, de modo a
gatantir a segurança e comprovação do retorno do investimento.

DTI
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MAPA ESTRATÉGICO
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DECLARAÇÕES ESTRATÉGICAS
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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, separado por área, ou seja, na seguinte ordem:
•

Gabinete;

•

Coordenação de Recursos da Tecnologia da Informação – CRTI;

•

Escritório de Processos;

•

Coordenação-Geral de Infraestrutura – CGI;

•

Coordenação-Geral de Desenvolvimento – CGD.

Foi elaborada uma numeração específica para o controle dos objetivos estratégicos e seus
respectivos objetivos funcionais, metas e ações estratégicas.

DTI
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Área:
GABINETE

Objetivo Estratégico:
1.

Prover boas práticas de governança visando o alinhamento estratégico entre as unidades do
MEC e a área de Tecnologia da Informação.

Objetivos Funcionais:
1.1 Implementar a governança de TI.

Metas:
1.1.1
1.1.2

Conduzir as áreas técnicas da DTI no uso de frameworks de governança.
Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Ações Estratégicas:
1.1.1.1 Divulgar e acompanhar a Política de Segurança da Informação - POSIC do MEC.
1.1.1.2 Publicar e acompanhar a institucionalização das normas que complementam a POSIC
do MEC.
1.1.2.1 Acompanhar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação –
1.1.2.2 Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.
1.1.2.3 Publicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.

DTI
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Área:
GABINETE

Objetivo Estratégico:
2.

Prover as unidades do MEC de recursos tecnológicos para apoiar as suas ações/programas.

Objetivos Funcionais:
2.1 Gerenciar testes e qualidade de software.

Metas:
2.1.1

Promover sistemas em operação, estáveis e testados e manter a documentação
atualizada.

Ações Estratégicas:
2.1.1.1 Planejar, preparar, especificar e entregar os tipos de testes necessários, por meio de
ferramenta de gestão de testes e de técnicas, como planos de testes e casos de testes.

DTI

Y:\Assessoria\PETI\MEC\Relatório Final\RPETIMEC-01-VC-05 - Relatório do
PETI - Versão Completa (Versão Final).doc

Página:
19/34

Versão: 04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria-Executiva
Diretoria de Tecnologia da Informação

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação do MEC – 2012-2013

Código:

RPETIMEC-01VC-05
Data de versão:

20/04/2012

Área:
COORDENAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CRTI.

Objetivo Estratégico:
3.

Organizar e normatizar processos de aquisições e execução orçamentária.

Objetivo Funcional:
3.1 Aprimorar os mecanismos de planejamento e controle de execução orçamentária da DTI.

Metas:
3.1.1 Dimensionar, com base nas demandas das Coordenações-Gerais da DTI, de forma
antecipada, às necessidades orçamentárias.

Ações Estratégicas:
3.1.1.1 Solicitar às Coordenações-Gerais da DTI o levantamento de necessidades de aquisições
e contratações.
3.1.1.2 Consolidar as necessidades levantadas pelas Coordenações-Gerais da DTI.
3.1.1.3 Formalizar necessidade orçamentária da DTI ao Diretor de TI.
3.1.1.4 Mapear o processo de execução orçamentária.
3.1.1.5 Definir pontos de controle da execução.
3.1.1.6 Controlar os níveis de execução.

DTI

Y:\Assessoria\PETI\MEC\Relatório Final\RPETIMEC-01-VC-05 - Relatório do
PETI - Versão Completa (Versão Final).doc

Página:
20/34

Versão: 04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria-Executiva
Diretoria de Tecnologia da Informação

Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação do MEC – 2012-2013

Código:

RPETIMEC-01VC-05
Data de versão:

20/04/2012

Área:
COORDENAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CRTI.

Objetivo Estratégico:
4.

Gerenciar recursos humanos.

Objetivo Funcional:
4.1 Dotar a DTI de servidores efetivos em quantidade e qualidade para atendimento aos objetivos
institucionais estabelecidos pelo Decreto 7690/2012.
4.2 Qualificar os servidores para que possam desenvolver suas atividades com foco no
cumprimento da visão da DTI.
4.3 Dotar a DTI de servidores efetivos em quantidade suficiente para condução das ações
inerentes à área de tecnologia da informação.

Metas:
4.1.1 Aumentar o quantitativo D.A.S. e funções gratificadas.
4.2.1 Elaborar e implementar plano de capacitação da DTI para 2012.
4.3.1 Elaborar proposta de reestruturação regimental da DTI.

Ações Estratégicas:
4.1.1.1 Mapear a necessidade de DAS em cada Coordenação-Geral.
4.1.1.2 Mapear a necessidade de gratificações em cada Coordenação-Geral.
4.1.1.3 Negociar o aumento da quantidade de DAS e gratificações com a SAA.
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4

Mapear a necessidade de treinamento dentro de cada Coordenação-Geral.
Verificar a disponibilidade de orçamento.
Verificar com o CETREMEC a viabilidade do treinamento.
Priorizar treinamentos de acordo com a necessidade do MEC.

4.3.1.1 Verificar as necessidades de cada área pela reestruturação e recomposição de força de
trabalho.
4.3.1.2 Justificar nova estrutura regimental.
4.3.1.3 Enviar documentos para as áreas responsáveis, como SAA – MEC, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e demais a serem contatadas.
4.3.1.4 Iniciar processo para solicitar realização de Concurso Público específico para área de
Tecnologia da Informação.

DTI
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Área:
COORDENAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CRTI.

Objetivo Estratégico:
5.

Prover processos normatizados, segundo as instruções do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Objetivo Funcional:
5.1 Normatizar os processos de aquisição e contratação de produtos e serviços.

Metas:
5.1.1 Elaborar e implementar o manual de compras e contratações da DTI.

Ações Estratégicas:
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6

DTI

Mapear os processos de compras e contratações de TI.
Validar e otimizar o processo.
Elaborar o Manual de Compras e Contratações da DTI.
Aprovar o Manual de Compras e Contratações da DTI.
Implementar o Manual de Compras e Contratações da DTI.
Acompanhar os processos licitatórios.
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Área:
COORDENAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CRTI.

Objetivo Estratégico:
6.

Prover boas práticas de governança visando o alinhamento estratégico entre as unidades do
MEC e a área de Tecnologia da Informação.

Objetivo Funcional:
6.1 Implementar a governança de TI.

Metas:
6.1.1 Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Ações Estratégicas:
6.1.1.1 Contratar empresa especializada para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação - PDTI.
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Área:
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS.

Objetivo Estratégico:
7.

Promover a melhoria e inovação dos processos do MEC.

Objetivos Funcionais:
7.1 Contribuir para o monitoramento dos programas do MEC
7.2 Realizar projetos de melhoria e inovação.
7.3 Otimizar os serviços do Escritório de Processos.

Metas:
7.1.1 Viabilizar a inserção das ações estratégicas no sistema de monitoramento.
7.2.1 Possibilitar a implantação das melhorias identificadas nos processos finalísticos.
7.2.2 Estruturar os processos das Subsecretarias de Assuntos Administrativos, Planejamento e
Orçamento, Consultoria Jurídica e Diretoria de Tecnologia da Informação.
7.3.1 Implantar fluxo de repasse da visão das áreas gestoras à DTI até dezembro de 2012.
7.3.2 Implantar metodologia de gestão por processos até dezembro de 2013.

Ações Estratégicas:
7.1.1.1 Adequar o fluxo de trabalho para o monitoramento das ações de acordo com o
direcionamento estratégico.
7.1.1.2 Mapear o caminho crítico e os indicadores dos programas e ações estratégicas.
7.1.1.3 Alinhar o entendimento do caminho crítico entre a área gestora, a Secretaria Executiva e
a DTI.
7.1.1.4 Acompanhar a execução do caminho crítico das ações estratégicas.
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4

Definir o planejamento e estratégia de atuação nos projetos de melhoria e inovação.
Modelar e redesenhar os processos de negócio.
Acompanhar a implantação das melhorias e inovação dos processos.
Analisar resultados das melhorias e inovação dos processos implantados.

7.2.2.1 Definir o planejamento e a estratégia de atuação na estruturação dos processos de
suporte.
7.2.2.2 Modelar e redesenhar os processos de suporte.
7.2.2.3 Analisar os resultados da estruturação dos processos de suporte.
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2.1
7.3.2.2
DTI

Definir o processo de trabalho para atender a DTI.
Alinhar entendimento dos processos com as áreas da DTI.
Acompanhar a implantação das soluções de TI.
Definir processos, artefatos e indicadores do Escritório de Processos.
Reestruturar e ampliar o portal do MEC.
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Área:
CGI – COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA.

Objetivo Estratégico:
8. Prover recursos de tecnologia de informação e comunicação para o MEC.

Objetivos Funcionais:
8.1 Prover infraestrutura tecnológica para que a DTI possa suportar as atividades fins do MEC.
8.2 Gerenciamento dos serviços de Infraestrutura baseado em boas práticas e padrões
internacionais.

Metas:
8.1.1 Consolidar o ambiente data center do MEC até dezembro de 2012 para os principais
sistemas críticos do MEC.
8.1.2 Prover infraestrutura mínima para continuidade de negócio dos sistemas de missão crítica
do MEC até dezembro de 2012 (FIES, SISU, PROUNI, PRESENÇA, SIMEC e Portal do
MEC).
8.1.3 Prover infraestrutura mínima para continuidade de negócio dos sistemas críticos do MEC até
dezembro de 2013.
8.1.4 Prover infraestrutura de tecnologia da informação para suportar as atividades desenvolvidas
por colaboradores do MEC.
8.2.1 Implantar o gerenciamento de serviços de infraestrutura até dezembro de 2013 baseado nas
boas práticas preconizadas pela ITIL e ISO 20000.

Ações Estratégicas:
8.1.1.1 Adquirir servidores de rede e racks para hospedagem dos serviços e sistemas de
Informação do MEC.
8.1.1.2 Renovar licenças de sistemas operacionais para os servidores de rede do MEC.
8.1.1.3 Adquirir licenças para banco de dados Oracle.
8.1.1.4 Adquirir e atualizar licenças de banco de dados SQL Server.
8.1.1.5 Padronizar e atualizar os bancos de dados de todos os ambientes de infraestrutura do
data center.
8.1.1.6 Capacitar equipe técnica e de gestão dos serviços de infraestrutura.
8.1.1.7 Consolidar os ambientes de desenvolvimento, testes, homologação e produção do data
center, com as tecnologias necessárias para suportar os sistemas de informação do
MEC.
8.1.1.8 Adquirir ferramentas de monitoramento e produção para serviços de banco de dados e
rede para todos os ambientes do MEC.
8.1.1.9 Prover uma sala de monitoramento para a infraestrutura de TI do MEC.
8.1.1.10 Adquirir ferramentas de administração de banco de dados.
8.1.1.11 Finalizar o desenvolvimento e implementação do SIGBD.
DTI
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Ações Estratégicas (cont.):
8.1.1.12 Implantar um sistema de climatização na antessala do data center.
8.1.1.13 Implantar uma solução de GMG (Grupo Motor Gerador) para atendimento do data center.
8.1.1.14 Adquirir switches topo de rack para suportar o CPD e ativação do lado corporativo do
data center.
8.1.1.15 Adquirir solução de firewall.
8.1.1.16 Adquirir solução de VPN.
8.1.1.17 Adquirir solução de syslog e correlacionador de eventos.
8.1.1.18 Contratar consultoria para suporte e execução de testes de penetração / intrusão /
vulnerabilidades da infraestrutura (PENTEST).
8.1.1.19 Contratar serviços para certificação de infraestrutura.
8.1.1.20 Contratar subscrição da plataforma Zend PHP e Zend PHP Consulting Services.
8.1.1.21 Contratar empresa para operação do data center.
8.1.1.22 Adquirir solução de backup.
8.1.1.23 Adquirir storage para consolidar a estrutura de armazenamento do MEC.
8.1.1.24 Contratar empresa especializada para serviço de envio de SMS em massa.
8.1.1.25 Adquirir solução de virtualização.
8.1.1.26 Contratar manutenção preventiva da sala cofre.
8.1.2.1
8.1.2.2
8.1.2.3
8.1.2.4
8.1.2.5
8.1.2.6

Contratar provedor de Internet para redundância.
Contratar solução de distribuição de conteúdo estático.
Adquirir solução de balanceamento de carga para site backup.
Adquirir solução de firewall para site backup.
Adquirir sistema de prevenção de intrusão para site backup.
Prover ambiente físico fora do MEC e cabeamento estruturado para o site backup.

8.1.3.1
8.1.3.2
8.1.3.3
8.1.3.4
8.1.3.5
8.1.3.6
8.1.3.7
8.1.3.8

Ampliar solução de armazenamento para continuidade de negócio.
Adquirir servidores de rede para continuidade de negócio.
Ampliar solução de balanceamento de carga do site backup.
Ampliar solução de firewall do site backup.
Ampliar solução de sistema de prevenção de intrusão do site backup.
Ampliar solução de virtualização do site backup.
Ampliar solução de conectividade do site backup.
Licenciar os bancos de dados para o site backup.

8.1.4.1 Atualizar e substituir o cabeamento estruturado do MEC (Dados, Voz e Elétrica
estabilizada).
8.1.4.2 Substituir a solução de switches dos TCs do MEC.
8.1.4.3 Realizar substituição e atualização de estações de trabalho e notebooks corporativos do
MEC.
8.1.4.4 Licenciar softwares.
8.1.4.5 Implantar solução de voz sobre IP para colaboradores MEC.
8.1.4.6 Contratar SMP – Serviço Móvel Pessoal para os serviços de voz e dados.
8.1.4.7 Implantar a gestão dos serviços de telefonia fixa - Plataforma IP.
8.1.4.8 Adquirir solução de Proxy e controle de conteúdo.
8.1.4.9 Adquirir solução de NAC (Network Access Control).
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Ações Estratégicas (cont.):
8.1.4.10 Adquirir solução de DLP (Data Loss Prevention).
8.1.4.11 Adquirir solução de controle e inventário de hardware e software nas estações de
trabalho.
8.1.4.12 Adquirir sistema de prevenção de intrusão para rede corporativa e interna do MEC.
8.1.4.13 Substituir a solução de rede wireless do MEC.
8.1.4.14 Consolidar estrutura de videoconferência.
8.1.4.15 Adquirir projetor multimídia e telão retrátil.
8.1.4.16 Adquirir TV LCD/LED.
8.1.4.17 Adquirir solução de criptografia de voz.
8.1.4.18 Adquirir solução de gerenciamento remoto de estações de trabalho.
8.2.1.1 Contratar consultoria especializada em ITIL.
8.2.1.2 Implementar os processos ITIL para a TI do MEC.
8.2.1.3 Contratar empresa especializada em ISO 20000 (Sistema de Gerenciamento de Serviços
de TI).
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Área:
CGI – COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA.

Objetivo Estratégico:
9.

Garantir a segurança das informações digitais de propriedade ou sob custódia do MEC.

Objetivo Funcional:
9.1 Prover os recursos necessários para que seja garantida a segurança das informações digitais
de propriedade ou sob custódia do MEC, que estejam sob a responsabilidade da DTI.

Metas:
9.1.1 Elaborar os procedimentos operacionais de segurança da informação até dezembro de
2013.
9.1.2 Implantar a gestão de riscos baseada na ISO 27005.
9.1.3 Adequar processos e procedimentos para atender aos requisitos da ISO 27002 até
dezembro de 2013.
9.1.4 Implantar a equipe de tratamento de incidentes de rede – ETIR até dezembro de 2012.

Ações Estratégicas:
9.1.1.1

Elaborar os procedimentos operacionais complementares às Normas de Segurança da
Informação e Comunicações do MEC, afim de institucionalizar as mesmas.

9.1.2.1

Implantar a Gestão de Riscos de Segurança da Informação do MEC.

9.1.3.1

Contratar empresa especializada em ISO 27002 (Sistema de Gestão de Segurança da
Informação).

9.1.4.1
9.1.4.2

Definir integrantes da ETIR e alocar espaço adequado.
Definir responsabilidades, escopo e fluxo de trabalho da ETIR.
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Área:
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO – CGD.

Objetivo Estratégico:
10. Garantir a integridade das informações para o MEC.

Objetivo Funcional:
10.1 Fortalecer as bases corporativas.

Metas:
10.1.1 Criar normas e padrões.

Ações Estratégicas:
10.1.1.1 Criar padrões e normas para banco de dados.
10.1.1.2 Unificar a solução de segurança.
10.1.1.3 Criar uma biblioteca de componentes homologados para serem utilizados em novos
projetos.
10.1.1.4 Monitorar aplicação das metodologias e resultados obtidos.
10.1.1.5 Criar padrão e implantar um DW (Data Warehouse) corporativo.
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Área:
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO – CGD.

Objetivo Estratégico:
11. Garantir a qualidade de soluções de TI às Secretarias do Ministério da Educação.

Objetivo Funcional:
11.1 Obter certificações de garantia de qualidade.

Metas:
11.1.1 Obter certificações de maturidade em desenvolvimento de software.

Ações Estratégicas:
11.1.1.1 Contratar empresa de consultoria para realizar atividade de auditoria, visando à
obtenção de certificação MPS-BR.
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Área:
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO – CGD.

Objetivo Estratégico:
12. Prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do MEC à execução de
suas ações.

Objetivos Funcionais:
12.1
12.2
12.3
12.4

Gerir demandas das unidades de negócio do MEC.
Prover serviços por gestão de contratos.
Definir e aplicar padrões e procedimentos.
Gerenciar projetos.

Metas:
12.1.1
12.2.1
12.3.1
12.4.1

Aperfeiçoar a gestão de demandas.
Administrar contratos para provimento de serviços.
Promover a normatização de metodologias e procedimentos.
Promover a maturidade em gerenciamento de projetos.

Ações Estratégicas:
12.1.1.1 Regulamentar o uso do módulo de gestão de demandas e fábrica (SIMEC).
12.1.2.1
12.1.2.2
12.1.2.3
12.1.2.4
12.1.2.5
12.1.2.6
12.1.2.7

Firmar / manter contrato de fábrica de software.
Contratar fábrica de processos
Contratar fábrica de testes e qualidade.
Contratar fábrica de métricas.
Firmar / manter contrato de fábrica web.
Contratar suíte/ferramentas para implementar o processo de desenvolvimento do MEC.
Executar plano de providências para os contratos firmados com os organismos
internacionais.

12.1.3.1
12.1.3.2
12.1.3.3
12.1.3.4

Normatizar metodologias e procedimentos de desenvolvimento.
Transferir conhecimento de metodologias.
Elaborar plano de comunicação.
Definir indicadores quantitativos e qualitativos para avaliação dos resultados e do
desempenho.

12.1.4.1 Aplicar metodologias e ferramentas para acompanhar o planejamento e a execução de
projetos.
12.1.4.1 Viabilizar estrutura de RH para o gerenciamento de projetos que seja composta
exclusivamente de funcionários do MEC (carreira, CTU, outros).
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a construção do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do MEC,
verificaram-se possibilidades que poderão ser trabalhadas futuramente, como forma de
estabelecimento da maturidade do que hoje se entende como início de implementação.
De forma a concentrar as demandas por espaço e compartilhamento a partir da integração das
áreas de tecnologia da informação do Ministério da Educação e Autarquias, prevê-se um possível
desenvolvimento de Computação em Nuvem Interna, podendo esta ser implementada em três
etapas: primeiramente no Ministério da Educação, em seguida entre o Ministério da Educação e o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, quando enfim
poderá ser efetivado, após identificação da maturidade desse processo, nas demais instituições,
ou seja, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
A Computação em Nuvem é um modelo computacional que permite acesso por demanda,
independente da localização, a um conjunto compartilhado de recursos configuráveis (rede de
computadores, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços), provisionados com esforços
mínimos ou interação com um provedor de serviço. Foi criada para utilização e reutilização de
memórias, capacidades de armazenamento e todos os serviços compartilhados e disponibilizados
por meio da Internet. Como principais vantagens para utilização da Nuvem destacam-se:


Disponibilidade: Qualquer aplicação e seus dados poderão ser disponibilizados em
qualquer lugar e a qualquer hora;



Escalabilidade:

Poderá ser alocado ou retirado qualquer tipo de recursos como
memória, processamento e capacidade de armazenamento em
conformidade com suas necessidades;



Economia:

Por utilizar recursos compartilhados, seus gastos poderão ser diluídos
entre as entidades.

A implementação da Computação em Nuvem para o Ministério da Educação e suas Autarquias
permitirá ganhos que vão além de cifras monetárias, permitindo uma integração substancial de
ativos e aplicações.
Outra possibilidade percebida, para desenvolvimento futuro, vislumbra-se na criação de um data
center centralizado, para o estabelecimento posterior de uma integração formal de ativos e
recursos entre as instituições supracitadas. Desta forma, almeja-se pela formação de equipe
especializada com dedicação exclusiva, para oferecer suporte às soluções integradas, com
agilidade de respostas na implementação de novos serviços e garantir a continuidade destes
serviços.

12. VIGÊNCIA
Este documento entra em vigor na data de sua assinatura com prazo de validade de 31/12/2013.
A comissão técnica do PETI, caso seja necessária alguma atualização deste documento, deve
gerar uma nova versão, observando o mesmo período de execução (2012 e 2013), na qual só terá
validade desde que seja devidamente assinada e publicada.
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14. ANEXOS
Serão detalhadas nos anexos, as ações de cada coordenação da DTI:
14.1. Anexo A – Gabinete;
14.2. Anexo B – CRTI – Coordenação de Recursos de Tecnologia da Informação;
14.3. Anexo C – Escritório de Processos;
14.4. Anexo D – CGI – Coordenação-Geral de Infraestrutura;
14.5. Anexo E – CGD – Coordenação-Geral de Desenvolvimento.
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