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• O planejamento é uma obrigação legal:

PlanejamentoPlanejamento
ObrigaçãoObrigação LegalLegal

“Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

• Segundo o Decreto-Lei nº 200/1967, o planejamento é um princípio fundamental
da APF:

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.”

Constituição Federal de 1988, art. 174

“Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios 
fundamentais:

Equipede Elaboraçãodo PDTI UFPI  - NTIPDTI – 2013-2016

fundamentais:
I - Planejamento.
II - Coordenação.
III - Descentralização.
IV - Delegação de Competência.
V - Controle. “



• Planejar, de forma geral, é se preparar para agir, e também pode ser caracterizada como 
uma ação, mas com o propósito de agir de forma mais efetiva. 

... reduz as incertezas inerentes ao futuro;

PlanejamentoPlanejamento
PlanejamentoPlanejamento de TIde TI

... reduz as incertezas inerentes ao futuro;

... orienta ações presentes e futuras, visando atingir um objetivo;

... provê condições de maior segurança e menor margem de erros. 

• Planejamento de TI: processo norteador para a execução de ações de TI da organização.
Pode ser entendido como um processo gerencial administrativo, de identificação e
organização de pessoal, aplicações e ferramentas de TI, necessário para apoiar o bom
funcionamento da organização.
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PDTIPDTI
DefiniçãoDefinição

• O Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI
represent um é um instrumento de gestão para a execução das ações de TIrepresent um é um instrumento de gestão para a execução das ações de TI

da organização, possibilitando justificar os recursos
aplicados em TI, minimizar o desperdício, garantir o contro le, aplicar
recursos naquilo que e considerado mais relevante e, por fim , melhorar o
gasto publico e o serviço prestado ao cidadão.

• PDTI é uma importante ferramenta de apoio a tomada de decisão para o
gestor, habilitando-o a agir de forma proativa, contra as am eaças e a
favor das oportunidades.

• Exigência para contratações de soluções de TI, conforme a Instrução
Normativa SLTI 04/2010:
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“Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas 

de planejamento,  elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento 

estratégico do órgão ou entidade. “



PDTIPDTI
NíveisNíveis de de planejamentoplanejamento
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PDTIPDTI
RelaçõesRelações entre entre osos instrumentosinstrumentos de de planejamentoplanejamento
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PDTIPDTI
ProcessoProcesso de de elaboraçãoelaboração

Abrangência e o período do PDTI

Equipe de elaboração do PDTI

Metodologia de elaboração do PDTI

Documentos de referencia

Avaliar os resultados PDTI anterior;

Aprovar o Relatório do PDTI anterior;

Referencial Estratégico da área de TI;

Organização da TI;

Critérios de priorização;

Priorizar as necessidades;

Definir metas e ações;

Planejar a execução das ações;

Planejar ações de pessoal;
Documentos de referencia

Estratégias da Organização

Princípios e diretrizes

Plano de trabalho do PDTI

Aprovar o Plano de trabalho (preliminar)

Aprovar o plano de trabalho (final)

Organização da TI;

Analise SWOT da TI;

Necessidades de Informação;

Necessidades de Serviços de TI;

Necessidades de Infraestrutura de TI;

Necessidades de Contratação de TI;

Necessidades de Pessoal de TI;

Inventario de necessidades;

Alinhar as Necessidades às Estratégias

Aprovar o Inventario de Necessidades.

Planejar ações de pessoal;

Planejar Investimentos e Custeio;

Consolidar a Proposta Orçamentária da TI;

Aprovar os Planos Específicos;

Atualizar critérios de aceitação de riscos;

Planejar o gerenciamento de riscos;

Identificar os fatores críticos do PDTI;

Consolidar a Minuta do PDTI;

Aprovar a Minuta do PDTI;

Publicar o PDTI.
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PDTIPDTI
PreparaçãoPreparação
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[1.1] Definir a abrangência e o 
período do PDTI

Biênio 2013-2014



[1.2] Definir a equipe de 
elaboração do PDTI



[1.3] Descrever a metodologia 
de elaboração do PDTI



[1.4] Identificar e reunir 
os documentos de referência



[1.5] Identificar as Estratégias 
da Organização 



[1.6] Identificar [1.6] Identificar 
princípios e diretrizes



[1.7,1.8,1.9] Plano de Trabalho



PDTIPDTI
DiagnósticoDiagnóstico
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[2.1,2.2] Análise e aprovação do PDTI anterior

Atingidas
9%

Inicial
27%

Avançado
18%

Estágio das Metas Planejadas

27%

Intermediário
46%



[2.3] Analisar o referencial estratégico da área de  TI



[2.4] Analisar a organização da TI



[2.5] Realizar análise SWOT da TI



[2.6,2.7,2.8,2.9,2.10] Identificar Necessidades

OPERACIONAL GERENCIAL



[2.6,2.7,2.8,2.9,2.10] Identificar Necessidades

QUESTIONÁRIO OPERACIONAL:

01- Como é a infraestrutura de rede cabeada ofereciada ao seu departamento? (Quantidade de pontos, funcionamento, etc)

02 - Como é a infraestrutura de rede wireless oferecida ao seu departamento?

03 - Avalie o serviço de webmail institucional (@ufpi.edu.br), com relação à disponibilidade do serviço e os recursos fornecidos

04 - Caso haja reclamação com relação ao e-mail institucional, qual seria? (Descrever)

05 - Avalie o serviço de suporte ao usuário no uso de sistemas e operação de equipamentos de informática oferecido pelo NTI ao seu

departamento.

06 - Avalie os serviços de manutenção de equipamentos de informática (computadores, impressoras, etc) fornecidos ao seu departamento.

07 - Avalie o serviço de manutenção da rede lógica (quantidade de pontos de rede e manutenção destes) fornecidos ao seu departamento.

E-MAIL

SUPORTE

MANUT. 
MÁQUINAS

MANUT. REDE

Q01   Q02 Q03 Q05 Q06 Q07

EXCELENTE 7 2 17 8 3 5

0%
20%

40%
60%

80%
100%

CABEAMENTO

WIRELESS

E-MAIL

EXCELENTE BOA REGULAR PÉSSIMA NÃO USA NÃO SABE

EXCELENTE 7 2 17 8 3 5

BOA 29 4 37 33 29 24

REGULAR 34 18 9 25 27 30

PÉSSIMA 5 29 1 3 15 12

NÃO USA 0 18 6 1 0 0

NÃO SABE 0 4 5 5 1 4



[2.6,2.7,2.8,2.9,2.10] Identificar Necessidades

QUESTIONÁRIO OPERACIONAL:

08 - Qual o principal canal de comunicação utilizado para solicitar um serviço ao NTI?
(A) CHAT (B) FORMULÁRIO ONLINE (C) ATENDIMENTO TELEFÔNICO (D)ATENDIMENTO PRESENCIAL (E) NUNCA UTILIZEI

09 - Tem conhecimento dos serviços disponibilizados pelo NTI à comunidade?
(A) SIM (B) NÃO

10 - Com relação à sítio do NTI (w w w .ufpi.br/nti) marque a alternativa que mais se adeque?
(A) CONHEÇO E USO OS SERVIÇOES (b) CONHEÇO MAS NÃO ACESSO (C) DESCONHEÇO A EXISTÊNCIA DE TAL SÍTIO(A) CONHEÇO E USO OS SERVIÇOES (b) CONHEÇO MAS NÃO ACESSO (C) DESCONHEÇO A EXISTÊNCIA DE TAL SÍTIO

11 - Quantidade de computadores (pcs e notebooks) em funcionamento no setor adquiridos a menos de 3 anos?

12 - Quantidade de computadores (pcs e notebooks) em funcionamento no setor adquiridos a mais de 3 anos?

13 - Necessidade de novos computadores no setor (além dos já existentes informados anteriormente)?

14 - Caso tenha informado que o setor necessita de mais computadores, descreva aqui a sua necessidade.

16 - Quantidade de impressoras existentes no setor?

17 - O setor precisa de mais impressoras para realizar suas atividades? Quantas? 

18 - A impressora padrão adquirida e pela UFPI e disponibilizada às suas unidades é de tecnologia laser e preto-branco.

O setor requer impressora com recursos extra? Quantas? Por que?O setor requer impressora com recursos extra? Quantas? Por que?

19 - Quantos equipamentos para digitalização de documentos (scanners, multifuncionais, etc.) há no setor?

20 - Quantos equipamentos de digitalização de documentos são necessários para atender a demanda do setor?



QUESTIONÁRIO GERENCIAL:

GERAL:
>> Quais são as principais responsabilidades e atividades exercidas por seu setor? 
>> Quais os principais serviços prestados por seu setor e os respectivos clientes (público alvo)?
>> Quais são os novos serviços que seu setor pretende “criar/fornecer/executar” nos próximos 2 anos? 
>> Quais os principais objetivos estratégicos do seu setor e quais os prazos estabelecidos para alcançá-los?
>> Existe planejamento de médio e longo prazos no seu setor?

PLANEJAMENTO DO SETOR:

[2.6,2.7,2.8,2.9,2.10] Identificar Necessidades

PLANEJAMENTO DO SETOR:
>> Indique os tipos de planejamento realizados.

Plano de Ação;   Plano Operativo;  Planejamento Estratégico;  Plano Diretor;  Plano de Projetos;  Outro:
este planejamento é executado, monitorado e atualizado? Como?

PROCESSOS DO SETOR
>> As informações sobre os processos são facilmente obtidas? Se sim, como? 
>>De que forma são armazenado os dados sobre as atividades desenvolvidas pelo setor? 

Documentos físicos (papel); Planilhas eletrônicas; Sistemas de Informação; Outro.
>>Há necessidade de automatização de processos do setor? Se sim, cite-os, por ordem de prioridade?

PESSOAL
>> Qual o número total de servidores efetivos alocados em seu setor atualmente?
>> Qual o número total de funcionários terceirizados alocados em seu setor atualmente?>> Qual o número total de funcionários terceirizados alocados em seu setor atualmente?
>> Há servidores com formação em TI alocados em seu setor? Quantos?
>> Há servidores com formação em TI alocados em seu setor? Quantos?
>> Há demanda de pessoal de TI lotado especificamente no setor? Quantos? Por que?

SISTEMAS INSTITUCIONAIS
>> SIGRH / SCA / SIGAA / MONITORIA / DIGNOTAS / DAA-REGISTRO / SAUFPI-EAD / SAB / SIPAC
[   ] Não é utilizado no setor  [   ] Atende parcialmente  [   ]  Atende as necessidades em sua maioria  [   ]Atende completamente 



Serviço: Infraestrutura: Pessoal: 

[2.6,2.7,2.8,2.9,2.10] Identificar Necessidades

33 Necessidade Consolidadas

56 Necessidade Identificadas

Serviço: 
12 necessidades

Infraestrutura: 
05 necessidades

Informação: 
03 necessidades

Contratação: 
05 necessidades

Pessoal: 
03 necessidades

Governança: 
05 necessidades



[2.11] Consolidar o inventário de necessidades

Serviço

Infraestrutura

Pessoal

- desenvolver atividades de treinamento de usuários 

- serviço de autenticação CAFe – periódico CAPES

- montar uma fábrica de software no NTI

- implantar demais módulos do SIG

- implementar controle de acesso a serviços de TI
Pessoal

Informação

Contratação

Governança

- implementar controle de acesso a serviços de TI

- implementar um repositório de publicações

- gerenciamento eletrônico de documentos

- aprimorar ferramentas para ouvidoria

- melhorar manutenção e suporte ao usuário

- criar núcleos de TI no interior

- promover o uso de recursos de comunicação do SIG

- criar infraestrutura de servidores virtuais para p esquisa



[2.11] Consolidar o inventário de necessidades

Serviço

Infraestrutura

Pessoal

- implantar a Rede sem fio institucional

- ampliar o parque computacional da UFPI
Pessoal

Informação

Contratação

Governança

- adquirir de Impressoras e multifuncionais

- adquirir equipamentos de digitalização

- instalar serviço de comunicação VoIP



[2.11] Consolidar o inventário de necessidades

Serviço

Infraestrutura

Pessoal
- técnicos para unidades descentralizadas e interior

Pessoal

Informação

Contratação

Governança

- analistas (Banco de Dados e Segurança da Informaçã o)

- capacitação de técnicos e analistas, incluindo int erior



[2.11] Consolidar o inventário de necessidades

Serviço

Infraestrutura

PessoalPessoal

Informação

Contratação

Governança

- realização contínua de inventários de equipamentos ;

- avaliação contínua da qualidade dos serviços de TI ;

- levantamento de necessidades de bens de TI;



[2.11] Consolidar o inventário de necessidades

Serviço

Infraestrutura

PessoalPessoal

Informação

Contratação

Governança

- serviço de manutenção da Rede POTI;

- aquisição de soluções de softwares comerciais;

- serviço de impressão: pequeno/médio porte e pb/col orido;

- manutenção de equipamentos de TI;

- manutenção da rede lógica;



[2.11] Consolidar o inventário de necessidades

Serviço

Infraestrutura

PessoalPessoal

Informação

Contratação

Governança

- política de segurança da informação;

- gestão de contratos;

- consórcio da Rede POTI;

- reformula regimento interno do NTI;

- reengenharia de processos;



[2.12] Alinhar as necessidades de TI às estratégias  da Organização

Ensino Extensão

ADM 
(TI)

>>> Garantir que mais recursos de tecnologia 
da informação estejam disponíveis;

Pesquisa

(TI) da informação estejam disponíveis;

>>> Garantir prospecção e difusão de  novas
soluções aplicáveis à UFPI;



2.12 Aprovar o inventário de 
necessidades



PDTIPDTI
PlanejamentoPlanejamento
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Matriz GUT [GRAVIDADE, URGÊNCIA, TENDÊNCIA]








