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1. INTRODUÇÃO 

Este documento visa estruturar o projeto de elaboração do PDTI para o biênio 2018-19              
da  Instituto  Federal  de  Alagoas -  IFAL. 
Ele contém uma visão geral do projeto, a equipe participante, as partes interessadas e o               
método a ser utilizado e uma lista de documentos de referência. Além disso, traz os               
princípios e diretrizes a serem observados na elaboração do plano e o cronograma das              
atividades . 
 

2. VISÃO GERAL 

2.1. Objetivo 
Este documento visa estruturar o projeto de elaboração do PDTI para           

o  biênio 2018-19 da  Instituto  Federal  de  Alagoas -  Ifal. 

2.2. Justificativa 
Como consta no próprio Guia de PDTI do SISP, a Tecnologia da            

Informação – TI – assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no            
contexto das Organizações Públicas Brasileiras. Desta forma, a busca por          
uma Administração Pública que prima pela melhor gestão dos recursos e           
pela maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se          
essencial a realização de um bom planejamento de TI que viabilize e            
potencialize a melhoria contínua da performance organizacional, alinhando        
as   estratégias   e   planos   da   TI   e   as   estratégias   organizacionais   do   Ifal. 

2.3. Contexto da  Unidade de  TI 
A unidade responsável pelas atividades de tecnologia da informação         

no Ifal é o Comitê de Tecnologia da Informação - CTI, que possui caráter              
consultivo. Compõe o contexto de TI ainda: a Diretoria de Tecnologia da            
Informação  -  DTI e  os Analista  e  Técnicos de  TI lotados nos Campi  do  Ifal. 

2.4. Alinhamento Estratégico 
O PDTI está  alinhado às iniciativas estratégicas: 

● Difundir e implementar ações para consecução dos objetivos        
expressos no mapa estratégico, por meio de planos de ação e           
do aperfeiçoamento dos instrumentos de monitoramento e       
avaliação do  alcance destes. 

● Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta        
apropriada dos cursos. 

 



2.5. Fatores  Motivacionais  
● Elaborar um planejamento que visa promover a Governança        

de Tecnologia da Informação para garantir o alinhamento        
estratégico da instituição e a satisfação da comunidade        
acadêmica. 

● Proporcionar o entendimento sobre a relação entre o valor         
investido em TIC’s  na  instituição e  o  retorno  efetivo.  

2.6. Premissas e  Restrições  
Conforme o Regimento do Comitê de Tecnologia da Informação do Ifal,           

publicado pela  Portaria  N ̊ XX de  xx  de  xxxxx de  201x , no  seu  Art. 2, que  diz: 
"Em conformidade com a portaria No 1319/GR compete ao Comitê de           

Tecnologia   da   Informação: 
● Elaborar   o   Plano   Diretor   de   Tecnologia   da   Informação   (PDTI)   do   Ifal. 
● O PDTI deverá  abranger todo  o  Ifal. 
● O PDTI será proposto pelo Comitê de TI, e posteriormente será           

submetido a  aprovação do   conselho superior do  Ifal; 
● A Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI e os Técnicos de TI             

lotados nos Campi do Ifal são responsáveis pela coleta de          
informações sobre  as demandas relacionadas a  TI. 

3. EQUIPE  PARTICIPANTE 

 
Nome Papel Telefone E-mail 

Fernando  Antonio  Corado  Carneiro Líder do  projeto 98113-7876 fernando.carneiro@ifal.edu.br 

João  Paulo  Ajala  Sorgato Membro  da  equipe 98164-3526 joao.sorgato@ifal.edu.br 

Isaías Martins da  Silva Membro  da  equipe 99987-7816 isaias3silva@gmail.com 

Sergio  Rafael  Tenorio  da  Silva Membro  da  equipe 99604-7055 rafaelteno@gmail.com 

Vinnicyus Philyppe Gracindo Alves    
Leite 

Membro  da  equipe 99962-4225 vini.gracindo@gmail.com 

Ewerton  Hallan  de  Lima  Silva Membro  da  equipe 99947-0250 ewertonhallan@gmail.com 

4. PARTES INTERESSADAS 

 
Nome Órgão Cargo 

Sérgio  Teixeira  Costa IFAL Reitor 

 



Conselho  Superior IFAL Membros 

Comitê de Tecnologia da    
Informação 

IFAL Membros 

Comunidade  acadêmica IFAL Docentes e  discentes 

5. METODOLOGIA  APLICADA 

A Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – teve             
como base o Guia do Processo de Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da              
Informação (SLTI), que apresenta um conjunto de fluxos de processos para           
construção de um Plano Diretor de TI. Este fluxo de processos é composto por              
três macroprocessos com suas atividades relacionadas, os quais podem ser          
descritos resumidamente como: 

● Planejamento: realização de tarefas necessárias para elaboração do PDTI,         
como definição da abrangência, equipe, metodologia e alinhamento        
estratégico   aos   documentos   de   planejamento   do   órgão; 

● Diagnóstico: identificação da situação atual da TI do órgão e as           
necessidades a serem atendidas, através da coleta de dados em cada um            
dos campi  e  setores envolvidos; 

● Execução alinhada com a estratégia planejada: para as necessidades         
identificadas,   estipula-se   metas   e   ações   para   seu   atendimento. 

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

● Guia  de  PDTI do  SISP; 
● Instrução  Normativa  SLTI/MP  04/2014. 
● Decreto-Lei 200/1967 
● PDI 2014-2018 do  Ifal; 
● Plano  de  Desenvolvimento Institucional (PDI)  do  IFAL 
● EGTIC  / SISP. 
● Padrões de  Interoperabilidade de  Governo  Eletrônico -  ePING 
● Política  de  Segurança da  Informação  do  IFAL. 
● PDTI's  anteriores do  Ifal. 

7. PRINCÍPIOS  E DIRETRIZES 

    

Princípios  ou Diretrizes Fontes 

 



Deve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para        
dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI          
organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público        
e  segurança  institucional/nacional. 

Decreto-lei  nº  200/1967, art. 10, § 
7º  e  8º  Decreto  nº  2.271/1997 

As contratações de soluções de TI deverão ser precedidas de          
planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao         
planejamento  estratégico  do  órgão  ou  entidade. 

IN  SLTI 04/2014 

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos         
seguintes princípios fundamentais: 
I - Planejamento.  
II - Coordenação.  
III - Descentralização.  
IV - Delegação  de  Competência. 
V - Controle.  

Decreto-Lei  200/1967 

Descrever as necessidades de TI de modo objetivo, claro e          
mensurável. 
 

Acórdão  nº  1.233/2012  - Plenário 
TCU 
 

Aprimorar quali-quantitativamente os quadros de pessoal de gestão        
de  TIC 
 

EGTIC  do  SISP 

8. CRONOGRAMA 

 
Id Nome Duração Início Término Nome do Recurso 

1 Elaboração do PDTI 123 14/08/17 14/12/17  

2 Preparação 38 14/08/17 20/09/17  

3 
Definir abrangência e período de vigência do 
PDTI 1 14/08/17 14/08/17 Comitê de TI 

4 Definir a Equipe de Elaboração do PDTI 1 14/08/17 14/08/17 Comitê de TI 

5 Descrever a metodologia de elaboração 17 14/08/17 30/08/17 GT de elaboração do PDTI 

6 Consolidar documentos de referência 17 14/08/17 30/08/17 GT de elaboração do PDTI 

7 Identificar estratégias da organização 7 30/08/17 05/09/17 GT de elaboração do PDTI 

8 Identificar princípios e diretrizes 7 30/08/17 05/09/17 GT de elaboração do PDTI 

9 Elaborar o PT-PDTI 16 30/08/17 14/09/17 GT de elaboração do PDTI 

10 Aprovar o PT-PDTI 7 14/09/17 20/09/17 Comitê de TI 

11 Diagnóstico 36 20/09/17 25/10/17  

 



12 Analisar os resultados do PDTI anterior 3 20/09/17 22/09/17 GT de elaboração do PDTI 

13 Analisar o referencial  estratégico de TI 1 22/09/17 22/09/17 GT de elaboração do PDTI 

14 Analisar a organização da TI 1 22/09/17 22/09/17 GT de elaboração do PDTI 

15 Realizar análise SWOT da TI 1 22/09/17 22/09/17 GT de elaboração do PDTI 

16 Estimar a capacidade de execução da TI 1 22/09/17 22/09/17 GT de elaboração do PDTI 

17 Planejar o levantamento de necessidades 2 25/09/17 26/09/17 GT de elaboração do PDTI 

18 Identificar as necessidades de informação 23 26/09/17 18/10/17 GT de elaboração do PDTI 

19 Identificar as necessidades de serviço 23 26/09/17 18/10/17 GT de elaboração do PDTI 

20 Identificar as necessidades de infraestrutura 23 26/09/17 18/10/17 GT de elaboração do PDTI 

21 Identificar as necessidades de contratação 23 26/09/17 18/10/17 GT de elaboração do PDTI 

22 Identificar as necessidades de pessoal 23 26/09/17 18/10/17 GT de elaboração do PDTI 

23 Consolidar o inventário de necessidades 3 18/10/17 20/10/17 GT de elaboração do PDTI 

24 
Alinhar as necessidades de TI às estratégias da 
organização 3 18/10/17 20/10/17 GT de elaboração do PDTI 

25 Aprovar o inventário de necessidades 6 20/10/17 25/10/17 Comitê de TI 

26 Planejamento 51 25/10/17 14/12/17  

27 Atualizar critérios de priorização 3 25/10/17 27/10/17 GT de elaboração do PDTI 

28 Priorizar as necessidades inventariadas 3 25/10/17 27/10/17 GT de elaboração do PDTI 

29 Definir as metas e ações 3 25/10/17 27/10/17 GT de elaboração do PDTI 

30 Planejar as ações de pessoal 3 25/10/17 27/10/17 GT de elaboração do PDTI 

31 Planejar o orçamento das ações 3 25/10/17 27/10/17 GT de elaboração do PDTI 

32 Identificar os fatores críticos de sucesso 3 25/10/17 27/10/17 GT de elaboração do PDTI 

33 Planejar o gerenciamento de riscos 13 27/10/17 08/11/17 GT de elaboração do PDTI 

34 Consolidar a minuta do PDTI 3 08/11/17 10/11/17 GT de elaboração do PDTI 

35 Aprovar a minuta do PDTI 34 10/11/17 13/12/17 Conselho Superior do IFAL 

36 Publicar a minuta do PDTI 2 13/12/17 14/12/17 Gabinete da Reitoria do IFAL 

 

 


