
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 
 

RE/DIR-570v05 
08/07/2016 

 
O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, no uso de suas atribuições 
legais, conforme o disposto na Portaria no  407, de 29/06/2006, e tendo em vista o disposto na 
RE/DIR-568 “Reestruturação Organizacional”, no inciso X, do art. 2º, da Instrução Normativa 
nº 4, de 19/05/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MP, 
 

RESOLVE 

 
Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do INPE, para o biênio 
2015/2016, versão 06, anexo a esta Resolução. 

 

1.0 OBJETIVO 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
-  PDTI/INPE é um instrumento de planejamento das ações de Tecnologia da Informação e 
Comunicações -TIC para apoio às atividades finalísticas e administrativas do Instituto. 

Seu objetivo é apresentar as ações de TIC propostas para o biênio 2015/2016 em busca de 
melhoria contínua da gestão e governança, contemplando o diagnóstico e o planejamento da 
administração dos recursos tecnológicos e otimização dos processos de trabalho, de modo a 
garantir o melhor investimento possível alinhado aos objetivos da Instituição. 

No PDTI constam requisitos, atribuições e diretrizes que, com as ações especificadas, 
constituem um conjunto de soluções de TIC para os problemas identificados, proporcionando o 
alcance dos objetivos e metas institucionais do INPE, no que diz respeito ao emprego de 
tecnologia da informação e comunicações.  

Num esforço continuado para melhoria da governança de TIC do Instituto, este documento 
é objeto de revisão e aperfeiçoamentos constantes. 

 
2.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 O PDTI inclui diretrizes que devem ser cumpridas e recomendações que devem ser 
consideradas ao longo do biênio 2015/2016; 

2.2 Deve orientar as contratações de bens e serviços de Tecnologia da Informação; 
2.3 Dever ser atualizado até 31/12/2016 ou em data anterior, em caso de necessidade de 

ajustes observados ou em atendimento às determinações de órgãos de governança de TI. 
A Equipe de Elaboração e Acompanhamento do PDTI – EqPDTI poderá revisar este 
documento dentro do prazo de atualização supracitado. Sua atualização será conduzida 
pela Coordenação de Tecnologia da Informação - CTI e pela EqPDTI; 

2.4 Registre-se como necessidade de atualização, em data anterior a 31/12/2016, a 
adequação do PDTI para atender os padrões da Estratégia de Governança Digital - 
EGD, do Governo Federal, o que também atende o plano de providências em atenção a 
orientações do TCU; 

2.5 Após ser atualizado, o PDTI deve ser submetido para aprovação do Diretor do INPE. 
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SIGLAS 

Sigla Significado 

CATI Comitê Assessor de Tecnologia da Informação 

CNJ Conselho Nacional de Justiça 

COBIT Control OBjectives for Information and related Technology 

CTI Coordenação de Tecnologia da Informação 

EqPDTI Equipe de Elaboração e Acompanhamento do PDTI 

EGTIC Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações 

GAP Grupo de Apoio e Planejamento  

GSI Grupo de Sistemas Institucionais 

IE Iniciativa Estratégica 

IN Instrução Normativa  

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

ISO International Organization for Standardization 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

NBR Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

OE Objetivo Estratégico 

PDI Plano Diretor Institucional  
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PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

POSIC Política de Segurança da Informação e Comunicações 

PPA Plano Plurianual 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do INPE (PDTI) tem por objetivo definir 

diretrizes e sistematizar ações em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) de 

forma a apoiar o INPE no alcance de seus objetivos e metas institucionais. 

As principais seções deste documento incluem:  

 Metodologia aplicada; 

 Documentos de referência; 

 Princípios e diretrizes; 

 Aspectos organizacionais; 

 Requisitos e diretrizes da CTI; 

 Referencial estratégico de TI; 

 Resultados do PDTI anterior; 

 Análise de ambiente;  

 Plano de ações; 

 Plano de gestão de pessoas; 

 Proposta orçamentária de TI. 

1.1. Escopo 

Este documento abrange o planejamento de recursos e atividades de TIC para 

cumprimento das metas institucionais no biênio 2015-2016, levando-se em consideração 

as necessidades de informação, infraestrutura, serviços de TI, pessoal e contratações de 

TI, bem como define as ações, indicadores, metas e prazos de implementação a cumprir. 

As ações e metas de TI definidas aplicam-se a todas as unidades operacionais do INPE, 

incluindo a unidade sede localizada em São José dos Campos/SP (INPE-SJC), as 

unidades em Cachoeira Paulista/SP (INPE-CPA), Cuiabá/MT (INPE-CBA), Alcântara/MA 

(INPE-ALC), Atibaia/SP, São Paulo/SP, Brasília/DF, São Luís/MA, e centros regionais 

Norte, Nordeste, Sul com unidades respectivamente em Belém/PA (CRA), Eusébio/CE, 

Natal/RN, São Martinho da Serra/RS e Santa Maria/RS.  



 
 

11 

 

1.2. Avaliação Periódica e Revisão do PDTI 

A revisão do PDTI terá periodicidade anual ou sob demanda; deverá ser realizada pela 

EqPDTI e submetida à revisão do Comitê Assessor de TI (CATI) e aprovação da Direção 

do INPE, a fim de manter as diretrizes e estratégias de TIC atualizadas conforme os 

objetivos do INPE e consolidar a proposta orçamentária de TI para o próximo exercício. 

A avaliação do progresso dos projetos e ações que integram o PDTI será semestral, 

realizada pela EqPDTI. 

1.3. Resultados esperados 

O resultado esperado do PDTI é a manutenção de um processo de melhoria contínua dos 

aspectos de Tecnologias, Processos e Pessoas que são os pilares da governança de TI. 

No aspecto Tecnologias espera-se que sejam providas informações e infraestrutura de 

hardware, software e sistemas institucionais necessários para o alcance satisfatório dos 

objetivos e metas da Instituição e melhoria da gestão dos recursos tecnológicos. 

No aspecto Processos, os resultados esperados incluem: otimização das atividades 

administrativas através da implantação de melhores práticas metodológicas e ferramentas 

aprovadas no mercado, tanto para a área de TI como para as áreas de gestão do INPE. 

Espera-se, também, melhoria da gestão dos recursos orçamentários para que os 

processos possam ser executados. 

No aspecto Pessoas, são esperados: obtenção de maior grau de satisfação dos clientes 

internos (das áreas finalísticas e administrativas do INPE) e externos (parceiros nacionais 

e internacionais) quanto aos produtos e serviços de TI, bem como, melhoria da gestão de 

pessoal de TI com capacitação adequada para a sustentação deste plano.  

2. METODOLOGIA APLICADA 

O PDTI-INPE 2015-2016 V.06 foi elaborado com base nas orientações do Guia de PDTI 

do SISP, e em consonância com o Plano Diretor Institucional vigente – PDI-INPE 2012-

2015 e o Planejamento Estratégico de TI do INPE - PETI-INPE 2015-2016. Considerou-

se, também, instruções normativas, leis e recomendações de acórdãos e ofícios do 

Tribunal de Contas da União - TCU, bem como nas recomendações da Estratégia Geral 

de Tecnologia da Informação e Comunicações - EGTIC 2014-2015. 
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Foram consideradas as fases de Preparação, Diagnóstico e Planejamento do PDTI, 

conforme ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 – Fases de elaboração do PDTI do PDTI. 

 

O levantamento da legislação vigente interna e externa ao INPE e dos objetivos 

estratégicos da Instituição e da área de TI constituem parte das ações preparatórias que 

nortearam a elaboração deste plano. 

O diagnóstico da situação atual do Instituto foi levantado através da identificação das 

necessidades de negócio e de informação e o mapeamento dos serviços, infraestrutura, 

contratações e pessoal de TI necessários. 
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O plano de metas e ações a cumprir no período foi definido com base no levantamento de 

necessidades de TIC realizado. Para o alcance das metas do período, o plano de gestão 

de pessoas e o plano de investimento e custeio são considerados. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Para elaboração deste PDTI foram considerados os documentos: Plano Plurianual – PPA; 

Lei Orçamentária Anual - LOA, Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e 

Comunicações - EGTIC, Guia de Elaboração de PDTI do SISP, Plano Diretor Institucional 

– PDI-INPE, Regimento interno do INPE, Planejamento Estratégico de TI – PETI-INPE 

vigente, Plano Diretor de TI – PDTI-INPE vigente, Políticas de TI internas, Instruções 

normativas, leis e recomendações constantes nos acórdãos e ofícios de órgãos 

reguladores, entre outros documentos de referência (DR) descritos na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Documentos de referência 

ID Documento Descrição 

DR1 
Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

DR2 
Decreto-Lei no. 200, de 25 de 
Fevereiro de 1967 

Art 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos 
seguintes princípios fundamentais: Planejamento, Coordenação, 
Descentralização, Delegação de Competência e Controle.  

DR3 
Estratégia Geral de Tecnologia da 
Informação e Comunicações 2014-
2015 

Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas 
pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e 
propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de 
indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de 
informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento 
colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP. 

DR4 
Instrução Normativa - IN Nº04, de 11 
de Setembro de 2014 - SLTI/MP 

Art. 3º, em consonância com o art.4º, do Decreto nº 7579, de 
2011: o órgão central do SISP elaborará, em conjunto com os 
órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia Geral de 
Tecnologia da Informação e Comunicação –EGTIC para a 
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
Federal, revisada e publicada anualmente, para servir de subsídio 
à elaboração dos PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do 
SISP.” 

Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa 
deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia 
com o PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade. 

DR5 
Guia de Elaboração de PDTI do 
SISP v2 Beta 

O órgão pode ter um Plano Estratégico de Tecnologia de 
Informação – PETI – e/ou um Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – PDTI – para abarcar a função de TI da organização. 

O PDTI deve definir indicadores, em conformidade com os objetivos 
estratégicos da TI, e conter o planejamento de investimentos 
necessários, quantitativo e capacitação de pessoas e identificação e 
tratamento de riscos relacionados à TI. 

DR6 
Control Objectives for Information 
and Related Technology (COBIT 5) 

PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI 
PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio 
PO1.4 – Plano Estratégico de TI 
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ID Documento Descrição 

DR7 
Guia Prático de Elaboração do PDTI 
2012 e Modelo de Referência 2011-
2012 (SISP) 

Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, 
orientações, diretrizes e templates para elaboração do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação. 

DR8 Acórdão 1017/2014 - Plenário TCU 
Este Acórdão trata de determinações e recomendações ao INPE 
relacionadas ao aprimoramento da Governança de TI. 

DR9 
Acórdão nº 1.233/2012 - Plenário 
TCU 

Este Acórdão trata das ações do TMS 6/2010 (Tema de Maior 
Significância), incluindo a obrigatoriedade do estabelecimento do 
processo de planejamento estratégico de TI, visando avaliar se a 
gestão e o uso da tecnologia da informação do órgão público 
estão de acordo com a legislação e aderentes às boas práticas de 
governança de TI. 

DR10 Decreto 7.579/2011 

Art. 1° Ficam organizados, sob a forma de Sistema, com a 
denominação de Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática – SISP, o planejamento, a coordenação, 
a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos 
de informação e informática dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
em articulação com os demais sistemas que atuam direta ou 
indiretamente na gestão da informação pública federal. O Decreto 
7.579/2011 atualizou as atribuições e a denominação do SISP, 
para Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação. 

DR11 
Instrução Normativa GSI/PR Nº 1, de 
13 de Junho de 2008 

Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações 
na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras 
providências. 

DR12 Acórdão 2.308/2011 - Plenário TCU 

9.1.1.  Orientem as unidades sob sua jurisdição, supervisão ou 
estrutura acerca da necessidade de estabelecer formalmente: (i) 
objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio; 
(ii) indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em 
termos de benefícios para o negócio da instituição; (iii) metas para 
cada indicador definido; (iv) mecanismos para que a alta 
administração acompanhe o desempenho da TI da instituição. 

DR13 Portaria SLTI 05/2005 
Institucionaliza, no âmbito do SISP, os Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico –e-PING. 

DR14 Acórdão 1.603/2008 - Plenário TCU 

Apresenta a situação da governança de tecnologia da informação 
na Administração Pública Federal, indicando, por exemplo, 
ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na 
estrutura de pessoal e tratamento inadequado à confidencialidade, 
integridade e disponibilidade das informações. 

DR15 Decreto Nº 2.271/1997 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, poderão ser objeto de execução indireta 
as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de 
competência legal do órgão ou entidade. 

DR16 Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL V3) 

Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, 
operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação. 

DR17 
Acórdão 1.558/2003 Plenário TCU 

Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a 
legalidade e a oportunidade das aquisições de bens e serviços de 
informática. 

DR18 Normas de Uso Aceitável dos 
Recursos Computacionais do INPE 
(RE/DIR-518) 

Estabelece as Normas de Uso Aceitável dos Recursos 
Computacionais do INPE. 

DR19 
Plano Diretor Institucional - PDI 
2011-2015 

Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, 
objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as 
diretrizes institucionais. 

DR20 Regimento interno do INPE, Portaria 
MCT Nº 897, de 3 de dezembro de 

Documento que contém o Regimento Interno do Conselho do 
Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia do INPE. 
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ID Documento Descrição 

2008, art. 32 O art. 32 do Regimento Interno do INPE trata das competências 
da área de TI. 

DR21 
Plano Diretor de TI do INPE - PDTI 
2013-2014 INPE 

Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, 
objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as 
diretrizes de TI do INPE do biênio 2013-2014. 

DR22 
Plano Diretor de TI do Ministério do 
Planejamento - PDTI 2014-2015 MP 

Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, 
objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as 
diretrizes de TI da Presidência do Ministério do Planejamento. 

 
4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  

Os princípios e diretrizes adotados para elaboração deste documento são apresentados 

na Tabela 2 a seguir.  

Tabela 2 – Princípios e diretrizes 

Nº 
Princípios e Diretrizes Fontes 

01 

Estabelecer um Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação (PETI) e/ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) alinhado ao Plano Estratégico Institucional, de modo que 
toda necessidade de serviços de TI vise o atendimento à missão 
institucional. 

Instrução Normativa IN SLTI/MP Nº 
04/2014;  

Guia de PDTI do SISP  v2 Beta; 

Ofício TCU nº 2509/2013. 

02 
Prover a infraestrutura, a gestão de competências e de pessoas, e 
os serviços administrativos de forma a garantir a plena execução 
das atividades do INPE. 

PDI 2011-2015 (OE12) 

03 
Considerar o Regimento Interno do INPE que trata das 
competências da área de TI. 

Regimento Interno do INPE, Portaria 
MCT Nº 897, de 3 de dezembro de 
2008, art. 32 

04 

Assegurar que as contratações de bens, serviços e soluções de TI 
sejam precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o 
PDTI. O PDTI deve estar alinhado à EGTI e ao plano estratégico 
institucional e aprovado pelo Comitê de Tecnologia da Informação 
do órgão ou entidade. 

Instrução Normativa SLTI/MP IN nº 
04/2014 

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

Acórdão nº 1.233/2012 - Plenário 
TCU 

06 

Assegurar que a licitação de bens e serviços de TI considerados 
comuns, ou seja, que possuam padrões de desempenho e 
qualidade definidos no Edital com base em especificações usuais 
no mercado seja obrigatoriamente realizada pela modalidade 
Pregão, preferencialmente na forma eletrônica.  

Nota Técnica SEFTI/TCU Nº 2/2008 

07 

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, 
incisos 7º e 8º.  

Decreto nº 2.271/1997 
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Nº 
Princípios e Diretrizes Fontes 

08 

Estabelecer uma Política de Segurança da Informação e 
Comunicações no INPE (POSIC) à semelhança das orientações 
contidas na NBR ISO/IEC 27.002, item 5.1 – Política de segurança 
da informação e assegurar que esta POSIC seja implantada, 
seguida e gerenciada, de modo que toda ação de TI observe as 
diretrizes da POSIC e suas normas complementares. 

Decreto nº 3505/2000;  

Acórdão nº 1.233/2012 - Plenário 
TCU;  

Instrução Normativa GSI/PR Nº 1, de 
13 de Junho de 2008;  

EGTIC 2014-2015 – Objetivo 5 

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

EGTIC 2014-2015 - Objetivo 1 

10 Aprimorar e institucionalizar a gestão orçamentária e financeira de 
TIC.  

EGTIC 2014-2015 - Objetivo 2 

11 Implantar soluções de TIC que fortaleçam a padronização e o 
reuso.  

EGTIC 2014-2015 - Objetivo 3 

12 Fortalecer a governança de TIC.  EGTIC 2014-2015 - Objetivo 4 

13 Garantir níveis satisfatórios de Segurança da Informação para 
sistemas governamentais.  

EGTIC 2014-2015 - Objetivo 5 

14 Otimizar o uso dos recursos de TIC mediante integração, 
alinhamento e compartilhamento entre os órgãos.  

EGTIC 2014-2015 - Objetivo 6 

15 Melhorar a prestação de serviços públicos, a transparência das 
informações e a participação social pelo uso efetivo das TIC.  

EGTIC 2014-2015 - Objetivo 7 

5. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 

5.1. INPE 

A estrutura organizacional do INPE dispõe de áreas ligadas diretamente às missões 

institucionais denominadas 'áreas finalísticas', incluindo sensoriamento remoto, 

meteorologia, observação da Terra, integração e testes, ciências espaciais e 

atmosféricas, clima espacial, engenharia e tecnologia espacial, entre outras e dispõe de 

áreas destinadas a dar suporte para que os objetivos do Instituto sejam atingidos, as 

'áreas de gestão', incluindo atividades de administração, gestão de pessoas, tecnologia 

da informação, orçamento e finanças, entre outras. 

Os resultados de pesquisas e atividades operacionais do Instituto são obtidos, 

armazenados e disseminados por meio dos recursos de TIC, compreendendo uma 

infraestrutura que envolve hardware, software e comunicação de dados.  

Dentre os recursos de hardware, são utilizados computadores com diferentes 

capacidades de processamento e armazenamento, desde desktops e notebooks de uso 

geral a supercomputadores, storages, clusters de computadores e estações servidoras 

com configuração específica pra atender requisitos de missões e operações científicas de 
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alto nível de complexidade, tais como modelagem computacional, testes, 

desenvolvimento de projetos de engenharia, manipulação de grandes volumes de dados 

e processamento de sistemas de controle e aquisição de dados, que interagem em tempo 

real com o meio-ambiente físico, atendendo a todas as áreas finalísticas do INPE. 

Também são utilizados dispositivos de entrada e de saída de dados, tais como 

impressoras, digitalizadoras e monitores de vídeo, além de componentes de infraestrutura 

de rede, tais como elementos ativos e cabeamento estruturado. 

Quanto aos recursos de software, são utilizados programas destinados a atender 

aplicações dedicadas ao cumprimento de missão das áreas finalísticas do INPE, incluindo 

programas e modelos de previsão de tempo, sistemas de georeferenciamento, gestão de 

projetos espaciais, operação de satélites e balões estratosféricos, processamento e 

disseminação de dados, sistemas para modelagem ambiental e cenários, controladores 

de sistemas de tempo real voltados para interações com o meio ambiente, sistemas 

embarcados em satélites, sistemas de apoio às atividades de verificação e validação de 

missões espaciais, entre outros, e são utilizados programas para atender as atividades de 

gestão do Instituto, os denominados 'Sistemas Corporativos', incluindo sistemas de 

planejamento, compras, gestão de pessoas, gestão de convênios, gestão da inovação, 

entre outros. 

Para permitir a troca de informações entre os sistemas, o INPE possui uma extensa 

plataforma de redes locais em todas as suas unidades operacionais, com recursos de 

transferência de dados, imagens e voz (VoIP), e dispõe de um backbone de comunicação 

entre suas unidades provido por duas soluções: uso de redes de operadoras nacionais e 

uso da Rede Nacional de Pesquisas (RNP), além de redes dedicadas a aplicações 

críticas e específicas, relacionadas a tempo real e interação com o meio ambiente. 

5.2. Coordenação de Tecnologia da Informação - CTI 

A Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI) do INPE foi criada em julho de 2013. 

Esta área responde diretamente à Direção do INPE e é responsável pela gestão de TIC 

de todas as unidades organizacionais do Instituto.  

A área de TI do INPE mantém infraestrutura e suporte para todos os recursos 

computacionais de caráter corporativo, incluindo os recursos de hardware, software e 

redes de comunicação de dados que atendem a toda corporação (todas as áreas do 

INPE), tais como microcomputadores, desktops, estações servidoras, notebooks, redes 

de comunicação de dados, serviço de impressão corporativo, digitalização de 
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documentos, telefonia local e móvel, sistemas administrativos utilizados pelas áreas de 

gestão, serviços de correio eletrônico e serviços Web. 

No contexto do INPE e diante de suas especificidades, não são considerados recursos de 

tecnologia da informação corporativa, sistemas de hardware especializados utilizados 

pelas áreas finalísticas para abrigar controladores, sistemas de aquisição de dados 

voltados para aplicações de tempo real com interface com o meio ambiente, além de 

estações dedicadas ao desenvolvimento de modelos científicos, incluindo 

supercomputadores e computadores destinados a abrigar programas voltados para 

projetos de engenharia.  

Os projetos envolvendo a aquisição e desenvolvimento de soluções de software e 

hardware específicos para uso em suas atividades fim devem ser conduzidos pela 

respectiva área finalística e devem ter seu suporte provido de maneira customizada, 

adotando-se solução caso a caso, com a definição de requisitos por parte da respectiva 

área finalística e apoio técnico da área de TI nas especificações, de forma a garantir a 

correta integração com os recursos corporativos com os quais deverão interagir e a 

aderência das soluções aos princípios básicos definidos pelo Governo Federal e 

aplicados à área de TIC do Serviço Público, além do alinhamento aos objetivos 

estratégicos e à missão institucional do INPE. 

Dentre as diferentes formas de apoio às áreas finalísticas, inclui-se o desenvolvimento de 

páginas web para seus sítios específicos. 

O detalhamento de atividades de desenvolvimento, suporte, manutenção e atualização de 

plataformas e soluções de TI para as áreas de gestão do INPE estão contidos nas 

recomendações e determinações deste PDTI. 

A estrutura organizacional adotada pela CTI é formada por três grupos, para os quais são 

definidos competências e processos. São estes: 

 Serviço de Tecnologia da Informação 

 Grupo de Sistemas Institucionais  

 Grupo de Apoio e Planejamento 

Além de seus grupos, a CTI conta com o apoio estratégico do CATI, constituído por 

colaboradores das áreas finalísticas do INPE e da área de TI, para dar pareceres sobre 

assuntos relacionados à TIC. 
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A adoção da estrutura ilustrada na Figura 2 atende a recomendação da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - SLTI/MP em prol da melhoria da governança de TI do Instituto. 

Figura 2 – Estrutura da Coordenação de Tecnologia da Informação 

 

São atribuições da CTI: 

a) Estabelecer a política institucional de tecnologia da informação e comunicações 

do INPE, através da elaboração e atualização periódica do Plano Diretor de TI – 

PDTI, em conformidade com os objetivos estratégicos definidos no Plano Diretor 

do INPE e diretrizes do Governo Federal, atuando junto aos foros adequados 

para que normas e diretivas relacionadas à Tecnologia da Informação considerem 

as especificidades próprias do INPE em suas áreas de atuação finalísticas; 

b) Estabelecer normas e mecanismos de segurança da informação para utilização e 

acesso devido aos recursos computacionais do INPE, aos dados e serviços 

essenciais providos pela área de TI, bem como ao uso da Intranet e Internet, 

descrevendo-os na Política de Segurança da Informação e Comunicações 

(POSIC-INPE), em conformidade com as normas nacionais (NBR) e 

internacionais (ISO) e orientações do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação (SISP). Necessidades específicas das áreas finalísticas 

do INPE e demais áreas definidas na estrutura da organização devem ser 

consideradas na definição de normas e mecanismos de segurança da 

informação, preservando, com segurança, o atendimento às funções atribuídas a 

cada área; 

c) Coordenar os planos e programas relativos à execução das atividades na área de 

tecnologia da informação e comunicações no âmbito institucional, bem como a 
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execução de serviços de terceiros atuando em TI, definindo e acompanhando 

metas e orçamentos necessários, em conformidade com o estabelecido no 

PDTI/INPE vigente; 

d) Prestar orientação normativa e disseminação de informações nos assuntos 

relativos à tecnologia da informação e comunicações, incluindo a elaboração do 

Planejamento da Contratação para aquisição de bens e serviços de TI, às 

coordenações, visando a integração entre as mesmas e das demais unidades do 

Instituto, bem como com outros órgãos da administração pública; 

e) Coordenar as atividades de suporte aos recursos computacionais corporativos, às 

redes de comunicações locais e de longa distância do INPE, aos sistemas 

institucionais, às plataformas computacionais, às bases tecnológicas e aos 

demais serviços oferecidos pela área de TI, visando segurança, atualização e 

disponibilidade destes recursos; 

f) Atuar no planejamento orçamentário e gerir os investimentos de TIC, com base 

em Planos e Metas do Instituto; 

g) Coordenar, junto às áreas internas de TI, a utilização de novas tecnologias de 

informação e comunicações aplicáveis às áreas de gestão e às áreas finalísticas 

do INPE; 

h) Coordenar políticas e planos de capacitação e desenvolvimento de pessoal para 

atendimento às necessidades da área e acompanhar a sua execução; 

i) Acompanhar e observar as iniciativas do Governo Federal e a tendência mundial 

no que diz respeito à governança, administração e contratação de recursos de TI; 

j) Atuar em outras atividades que lhe forem atribuídas pertinentes à sua área de 

competência. 

5.2.1. Serviço de Tecnologia da Informação - STI 

O Serviço de Tecnologia da Informação atua na gestão das redes de comunicação e 

computadores das unidades operacionais do INPE, na gestão da segurança da 

informação relacionada à rede INPE e na gestão da área de suporte de TI do Instituto. 

São atribuições do STI: 

a) Planejar e orientar o desenvolvimento, implantação, testes, monitoração, 

manutenção e atualização dos sistemas computacionais corporativos, dos 
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sistemas de comunicação de dados corporativos em todas as unidades 

operacionais do INPE, garantindo segurança, atualização e disponibilidade nos 

níveis estabelecidos pela área de TI com seus responsáveis; 

b) Planejar, elaborar a especificação técnica e fiscalizar a execução dos contratos 

de prestação de serviços de suporte de TI por empresas terceirizadas, 

acompanhando o suporte de TI aos usuários de recursos computacionais e o 

suporte ao parque computacional de hardware e software do INPE em todas suas 

unidades; 

c) Planejar e orientar a implantação, testes, monitoração e atualização de 

mecanismos de proteção e gestão de serviços, objetivando o funcionamento 

contínuo, adequado e seguro das redes de comunicação de dados locais e 

remotas, dos serviços de telefonia móvel e fixa, dos serviços corporativos 

disponíveis na Intranet e Internet, incluindo Correio Eletrônico, serviços de 

Transferência de Arquivos, serviço de Videoconferência, serviços de 

Gerenciamento de Banco de Dados, Repositório de Dados INPE, Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos, Digitalização de Documentos, Sistemas de Gestão 

INPE e acesso aos Sistemas do Governo Federal de uso no INPE (SIAFI, SIAPE, 

SICAF, etc); 

d) Planejar e orientar a aquisição de recursos computacionais corporativos a todas 

as áreas do INPE e prover apoio na especificação técnica, verificação e aceitação 

formal dos recursos; 

e) Planejar e orientar as atividades de operação, segurança, backup e recuperação 

de dados de serviços de rede, sistemas e bancos de dados institucionais; 

f) Planejar e realizar treinamentos em software básico e noções fundamentais de 

uso de aplicações corporativas disponibilizadas aos usuários do INPE; 

g) Prestar apoio na elaboração e implantação da Política de Segurança da 

Informação e Comunicações do INPE (POSIC-INPE); 

h) Monitorar o acesso e uso de recursos computacionais e da rede do INPE, 

respeitando situações específicas relacionadas ao sigilo e à confidencialidade da 

informação de acordo com o contexto das atividades específicas do INPE, 

reportando as transgressões ao uso, em conformidade com a POSIC-INPE; 
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i) Atuar em outras atividades que lhe forem atribuídas pertinentes à sua área de 

competência. 

5.2.2. Grupo de Sistemas Institucionais - GSI 

O Grupo de Sistemas Institucionais atua no provimento de soluções de TIC para apoio 

aos processos institucionais de caráter corporativo, à tomada de decisão e à 

transparência pública, na gestão das arquiteturas tecnológicas de portais, sistemas e 

dados e no gerenciamento de projetos de modernização de sistemas de informação. 

São atribuições do GSI: 

a) Planejar e orientar o desenvolvimento, implementação, testes, manutenção e 

atualização de soluções de TI para apoio aos processos de negócio, à tomada de 

decisão e à transparência pública, referentes ao desenvolvimento e uso de 

sistemas, plataformas e bancos de dados institucionais; 

b) Planejar e orientar o desenvolvimento, implementação, testes, manutenção e 

atualização das arquiteturas tecnológicas de portais web, sistemas e dados 

institucionais, bem como supervisionar a correta utilização dos meios de 

identificação visual do INPE nos sites e produtos web disponibilizados na 

Internet/Intranet, de acordo com os padrões estabelecidos pela área de TI do 

Governo Federal e do INPE; 

c) Planejar e orientar o desenvolvimento, implementação, testes, manutenção e 

atualização de páginas e serviços web institucionais nos ambientes Intranet-INPE 

e Internet, incluindo apoio técnico para postagem das páginas e manutenção dos 

serviços Web, acompanhamento do uso da Intranet-INPE e integração dos 

produtos e serviços Web institucionais das diversas áreas do INPE, e integração 

destes com os Sistemas Estruturantes do Governo Federal; 

d) Fiscalizar e apoiar o desenvolvimento de sistemas das áreas finalísticas, 

especialmente nas ações de integração com os serviços web institucionais; 

e) Planejar e orientar o desenvolvimento, implementação, testes, manutenção e 

atualização dos sistemas de informação e bancos de dados institucionais 

necessários ao suporte e automatização de atividades de gestão do INPE; 

f) Participar das especificações e apoiar a implantação e uso dos sistemas de 

informação governamentais necessários às atividades de gestão do INPE; 
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g) Prover apoio nas atividades de operação, segurança, backup e recuperação de 

dados relacionados aos sistemas e portais web institucionais;  

h) Acompanhar e observar as orientações e diretrizes do SLTI/MP e do Governo 

Eletrônico no que diz respeito à governança, administração e contratação de 

recursos de TI para a área de desenvolvimento de software; 

i) Prover apoio na definição, implantação e atualização do Plano de 

Desenvolvimento de Software, auxiliando no estabelecimento de normas, 

arquiteturas, metodologias e ferramentas para desenvolvimento de software 

adequado e seguro, em conformidade com os objetivos estratégicos da área de TI 

e com as melhores práticas de TI estabelecidas no mercado; 

j) Atuar em outras atividades que lhe forem atribuídas pertinentes à sua área de 

competência, interagindo com as áreas finalísticas e de gestão do Instituto, de 

forma a buscar subsídios para bem atender as necessidades de TI institucionais. 

5.2.3. Grupo de Apoio e Planejamento - GAP 

O Grupo de Apoio e Planejamento de TI foi criado em janeiro de 2014 e atua no 

planejamento e monitoração das ações da área de TI, no planejamento e 

acompanhamento de projetos, no apoio à gestão de TI, na proposição de programas de 

capacitação de pessoas, na elaboração de normas, padrões e documentos da área, no 

planejamento de contratações de serviços e soluções, no apoio à execução dos 

contratos de TI e à gestão do orçamento. 

São atribuições do GAP: 

a) Prestar apoio à coordenação de tecnologia da informação no estabelecimento e 

divulgação de políticas, diretrizes, normas, padrões, instrumentos e metodologias 

de gestão de TI; 

b) Avaliar e propor as ações da área de TI, incluindo análise e proposta de 

priorização de demandas de TI, observando a demanda das áreas finalísticas e 

de gestão do Instituto; 

c) Realizar o controle de documentos eletrônicos da área incluindo metodologia de 

armazenamento e organização de arquivos, e controle de versões; 

d) Propor estudos e ações para subsidiar a elaboração e manutenção do PDTI; 

e) Propor melhorias e acompanhar os processos, projetos e atividades da área; 
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f) Apoiar a fiscalização e monitoração dos contratos com prestadores de serviços de 

TI para suporte, manutenção e apoio a desenvolvimento no âmbito institucional; 

g) Prestar apoio nas atividades de registro de software no âmbito institucional; 

h) Propor programas de capacitação de pessoas, necessários ao desempenho dos 

projetos da área; 

i) Atuar em todas as atividades que lhe forem atribuídas pertinentes à sua área de 

competência. 

5.2.4. Comitê Assessor de Tecnologia da Informação - CATI 

O Comitê Assessor de Tecnologia da Informação foi criado em outubro de 2014, 

conforme DE/DIR-2832, tendo por membros servidores das áreas finalísticas do INPE e 

da área de TI.  

Este Comitê atua de forma consultiva e deliberativa junto à CTI, cabendo-lhe dar 

pareceres e deliberar sobre os seguintes assuntos relacionados a TIC no INPE:  

a) Conteúdo e divulgação do PDTI;  

b) Procedimentos para atendimento a requisitos de governança e segurança em 

tecnologia da informação e comunicações e governo eletrônico;  

c) Planejamento de médio e longo prazo, prioridades e distribuição dos recursos de 

TIC;  

d) Gerenciamento de dados;  

e) Padrões de qualidade e avaliação de desempenho dos serviços de TIC;  

f) Metodologias de desenvolvimento de sistema de informação;  

g) Procedimentos para aquisição de produtos e serviços de TIC;  

h) Novas tecnologias a serem utilizadas; 

i) Normas internas relacionadas à TI. 

São atribuições do Presidente do CATI:  

a) Convocar reuniões, estabelecendo a respectiva pauta;  

b) Indicar relatores para os assuntos a serem tratados nas reuniões;  

c) Designar um membro para secretariar as reuniões;  
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d) Conduzir a reunião com base na pauta;  

e) Acompanhar as atividades do Comitê;  

f) Observar os prazos e obrigações para renovação do Comitê. 

6. REQUISITOS E DIRETRIZES DA CTI 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser observados para a área de TI no biênio 

2015-2016: 

6.1. Gestão de TI no INPE 

Os seguintes requisitos e diretrizes são considerados na gestão de TI do INPE: 

a) Técnicas e processos modernos de governança em TI devem ser adotados 

objetivando melhorias de qualidade dos serviços e produtos gerados, em 

conformidade com as determinações da SLTI/MP e TCU; 

b) A CTI deve atuar conforme a estrutura interna descrita, contemplando divisão de 

trabalhos em grupos especializados, possibilitando maior racionalidade e 

desempenho em suas atividades; 

c) Núcleos remotos de TI existentes nas demais unidades do INPE devem atuar 

vinculados a CTI/STI, com o objetivo de promover a integração racionalização de 

recursos nos serviços de TI; 

d) O emprego e desenvolvimento de novas tecnologias são estimulados na CTI e 

seus grupos, visando planejar, dimensionar e implantar a infraestrutura de 

processamento de uso geral (microcomputadores, servidores, front-ends e back-

ends) e de comunicação (e-mail, LAN, WAN, videoconferência, etc.) de todas as 

Unidades do INPE. A CTI deve estimular a criação de subgrupos de discussão que 

objetivem a padronização de processos de desenvolvimento e de qualidade de 

software. 

6.2. Sistemas computacionais e rede 

6.2.1. Sistemas computacionais de uso corporativo 

São considerados sistemas computacionais de uso corporativo desktops, notebooks, 

impressoras, e periféricos de uso geral, instalados tanto nas áreas administrativas, quanto 

nas áreas finalísticas. 
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Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para sistemas 

computacionais de uso corporativo no INPE: 

a) Os usuários de sistemas computacionais de uso corporativo disponibilizados pelo 

INPE devem zelar pelos equipamentos de TI que utilizam em suas atividades; 

b) Os usuários de sistemas computacionais de uso corporativo devem manter a 

configuração de seus equipamentos com relação a hardware e software, sendo 

que quaisquer alterações efetuadas no hardware devem ser comunicadas ao 

STI/CTI para fins de atualização de inventário; 

c) A instalação de pacotes de software em sistemas computacionais de uso 

corporativo é permitida, desde que os pacotes de software sejam oficiais e 

possuam licença de uso válida. Pacotes de software de demonstração podem ser 

instalados desde que possuam licença válida para o período de uso desejado; 

d) A aquisição de sistemas computacionais de uso corporativo deve obedecer a 

padrões de equipamentos definidos pelo STI/CTI sempre que aplicáveis. Os 

padrões devem ser divulgados a toda comunidade do INPE por meio da 

Intranet/INPE; 

e) A CTI deve atuar em conjunto com as diversas áreas do INPE nos processos de 

aquisição de sistemas de computação de uso corporativo (microcomputadores, 

desktops, notebooks, equipamentos de rede de uso corporativo, monitores, e 

demais itens de uso corporativo, observando que não estão incluídos neste 

conjunto sistemas de computação de uso específico de cada área), com o objetivo 

de racionalizar estas aquisições mantendo um padrão mínimo destes sistemas no 

Instituto. Cabe a CTI atuar em conjunto com as diversas áreas do INPE, na 

elaboração das requisições de compra em atendimento às solicitações de uso 

corporativo; 

f) As áreas finalísticas devem solicitar a compra de sistemas de computação de uso 

corporativo de acordo com suas necessidades, devendo o encaminhamento desta 

solicitação ocorrer dentro dos prazos estabelecidos pela CTI. Estes prazos devem 

ser divulgados pela Intranet/INPE; 

g) A aceitação de sistemas de computação de uso corporativo deve ser gerenciada 

pelo STI/CTI, com uma equipe treinada e qualificada para esta função. A aceitação 
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de sistemas de computação de uso específico de cada área deve ser gerenciada 

pela área requisitante; 

h) A aquisição de software de uso corporativo deve obedecer a padrões definidos 

pelo STI/CTI sempre que aplicáveis. Os padrões de software de uso corporativo 

devem ser divulgados a toda comunidade do INPE por meio da Intranet/INPE; 

i) Os padrões de software de uso corporativo definidos pelo STI/CTI e divulgados na 

Intranet/INPE devem ser compostos, sempre que possível, por pacotes de software 

livre disponibilizados no Portal “Software Público Brasileiro” 

(https://softwarepublico.gov.br/social/) ou por “software de prateleira”, ou seja, 

pacotes de software disponíveis no mercado, desenvolvidos para atendimento de 

usuários de serviços de TI em geral; 

j) As áreas devem solicitar à CTI a aquisição de pacotes de software uso corporativo 

de acordo com suas necessidades e atividades executadas; 

k) A dotação orçamentária para aquisição de hardware e software de uso corporativo 

solicitados pelas diversas áreas ocorrerá por meio de recursos gerenciados pelas 

respectivas áreas ou por meio de recursos repassados à CTI pela área 

interessada; 

l) O suporte e manutenção dos sistemas computacionais de uso corporativo 

instalados no INPE, incluindo software de uso corporativo, devem ser centralizados 

e de responsabilidade do STI/CTI. Produtos em garantia terão suporte e 

manutenção por parte do fabricante enquanto durar a garantia; 

m) As atividades de suporte e manutenção deverão ter como gestor um técnico em TI 

designado pelo INPE. A operacionalização destas atividades pode contar com o 

apoio de empresa especializada neste tipo de serviço, observando as condições de 

sigilo e responsabilidade estabelecidas nas orientações do Governo Federal e na 

POSIC vigente no INPE. O atendimento por meio de empresa especializada é 

necessário considerando que estas atividades não são abrangidas no plano de 

cargos do INPE; 

n) A empresa especializada contratada para prestar serviço de suporte e manutenção 

de sistemas computacionais e software de uso corporativo deve executar este 

serviço em aderência aos padrões internacionais e nacionais de atendimento, com 
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estabelecimento de SLA. Deve obedecer aos critérios de atendimento 

estabelecidos pelo INPE; 

o) O serviço de suporte e manutenção em sistemas computacionais de uso 

corporativo deve ser implantado oferecendo estrutura de “Service Desk”, conforme 

especificações do STI; 

p) Atividades de suporte, manutenção e desenvolvimento de sistemas de software 

corporativo deve ser conduzida pela CTI, que deve manter atualizados estes 

sistemas corporativos; 

q) A CTI deve manter atualizados sistemas operacionais e aplicativos antivírus de uso 

corporativo; 

r) O primeiro nível de atendimento a chamados técnicos de suporte deve ser de 

responsabilidade do STI/CTI, com registro de todas as ocorrências em sistema 

especializado, de forma a permitir geração de relatórios estatísticos e 

acompanhamento dos serviços de suporte em conformidade com as orientações 

de governança exaradas pelo Governo Federal; 

s) O parque computacional do INPE deve ser revisado periodicamente, para 

avaliação das condições de operação de sistemas computacionais de uso 

corporativo. As revisões periódicas devem ser documentadas por meio de relatório; 

t) A renovação do parque de sistemas de computação de uso corporativo deve 

considerar a renovação/troca mínima de acordo com as orientações da EGTIC 

2014-2015 da STI/MP: 50% ao ano para tablets e smartphones, 33,34% ao ano 

para notebooks, 25% ao ano para desktops, servidores e periféricos, e 20% para 

equipamentos de rede e comunicações. 

6.2.2. Sistemas computacionais de uso específico 

A aquisição de software de uso específico deve ser precedida de análise da existência de 

software livre disponibilizados no Portal “Software Público Brasileiro” 

(https://softwarepublico.gov.br/social/) que atenda a finalidade da área, antes de se optar 

pela compra de software de prateleira ou por desenvolvimento de software. 

São considerados exemplos de sistemas de uso específico, entre outros: 

 Sistemas de informações geográficas: 

Padrões adotados no INPE: ENVI, PCI, IDL, ArcGIS, ArcView, SPRING;  
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 Sistemas de análise, planejamento e controle de missões espaciais (análise de 

missão, dinâmica orbital, rastreio e controle de satélites, controle de antenas, 

armazenamento de dados de telemetria e telecomando, etc.) 

 Sistemas para processamento de dados de missões espaciais; 

 Sistemas para determinação de órbita de satélites: 

Padrões adotados no INPE: Bernese GNSS;  

 Sistemas para processamento de dados de radares orbitais: 

Padrões adotados no INPE: GAMMA, BOOST, SarSCAPE, SARtool;  

 Sistemas para processamento de dados de imagens de satélites: 

Padrões adotados no INPE: Terascan;  

 Sistemas de apoio ao projeto de circuitos eletrônicos: 

Padrões adotados no INPE: OrCAD, LabView, Quartus, Spice; 

 Pacotes matemáticos e estatísticos: 

Padrões adotados no INPE: MatLAB, Mathematica, Mathcad, SPSS, Origin; 

 Computer-aided-design (CAD), computer-aided-engineering (CAE) e computer-

aided-manufacturing (CAM): 

Padrões adotados no INPE: STK, AutoCAD, SolidWorks, E3, NASTRAN, 

FEMAP, PATRAN, Zemax, 3D Studio, Relex, 

GRASP, HFSS, SINDA, ANSYS, FLUINT, RS 

Logix/Linx, Thermal desktop, Unicam; 

 Sistemas para suporte ao desenvolvimento de software, incluindo Web e sistemas 

móveis: 

Padrões adotados no INPE: compiladores QT, BibliotecasNAG, IMSL, Visual 

DSP, Intelligent IDEA, JIRA, PGI, 

Highstock/Highcharts, ZK Framework, 

Contour; 

 Sistema para controle de arquivamento e busca de publicações em biblioteca: 

Padrões adotados no INPE: SoPhia; 

 Sistemas computacionais para controle de dispositivos (controle de ar 

condicionado, controle de umidade, etc.); 
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 Sistemas para gestão de projetos, gerenciamento de configuração e 

gerenciamento de documentação técnica: 

Padrões adotados no INPE: Windchill (Projetos de Engenharia Espacial). 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para sistemas 

computacionais de uso específico no INPE: 

a) A aquisição de sistemas computacionais de uso específico deve ser gerenciada 

pela área interessada, com acompanhamento por parte da CTI, que deve verificar 

a aderência ao PDTI no processo de compra; 

b) A CTI deve auxiliar as áreas na elaboração do Planejamento da Contratação, 

conforme estabelecido na Instrução Normativa No.04/2014 do MP/SLTI; 

c) Os projetos de compra de sistemas computacionais de uso específico devem ser 

submetidos a CTI, que deve verificar: 

c.1) Existência de justificativa para não adotar modelos padronizados;  

c.2) Documentação em conformidade com Instrução Normativa No.04/2014 do 

MP/SLTI; 

d) A aquisição de software de uso específico pode ser feita considerando dois casos: 

d.1) Aquisição de pacote de software de prateleira, que atende às necessidades 

estabelecidas pela área interessada, ou, 

d.2) Aquisição de serviço de desenvolvimento de software em atendimento às 

necessidades especificadas pela área interessada; 

e) No caso de aquisição de pacote de software de prateleira para uso específico, a 

CTI deve verificar: 

e.1) Justificativa para aquisição de software de prateleira especificado; 

e.2) Documentação em conformidade com Instrução Normativa No 04/2014 do 

MP/SLTI; 

e.3) Aderência do SW especificado às metas do INPE; 

e.4) Compatibilidade do SW especificado com a plataforma de HW existente no 

INPE; 

f) No caso de aquisição de serviço de desenvolvimento de software, a CTI deve 

verificar: 
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f.1) Justificativa para aquisição do serviço de desenvolvimento solicitado; 

f.2) Documentação em conformidade com Instrução Normativa No.04/2014 do 

MP/SLTI; 

f.3) Aderência do SW descrito no Projeto Básico às metas do INPE; 

f.4) Compatibilidade do SW especificado com a plataforma de HW existente no 

INPE; 

g) O processo de aquisição de sistemas de informação especializados deve ser 

conduzido pelas áreas interessadas, ficando a CTI disponível para consultoria 

técnica; 

h) Os serviços de suporte, manutenção e atualização de sistemas computacionais de 

uso específico devem ter atividades especificadas pela área interessada. O 

processo de contratação deve ser submetido à CTI para verificar a aderência ao 

PDTI. O acompanhamento da prestação destes serviços deve ser feito pela área 

interessada;  

i) A prestação de serviço de suporte, manutenção e atualização de sistemas 

computacionais de uso específico deve ser gerenciada por funcionários do INPE e 

pode ser executada por empresa especializada no sistema em questão, 

observando as condições de sigilo e responsabilidade estabelecidas nas 

orientações do Governo Federal e na POSIC vigente no INPE. Neste modelo de 

suporte, manutenção e atualização a CTI deve atuar como órgão consultivo à 

disposição da área interessada; 

j) A necessidade de contratação de serviço de suporte, manutenção e atualização de 

sistemas computacionais de uso específico deve ser formalizada mediante 

apresentação de documentação em conformidade com Instrução Normativa 

No.04/2014 do MP/SLTI. Esta documentação deve ser apresentada à CTI para 

verificação dos seguintes itens mínimos: justificativa para contratação (incluindo 

aderência do objeto às metas do INPE), especificações técnicas do serviço a ser 

prestado incluindo SLA, condições de execução dos serviços, prazo, garantia dos 

serviços executados, condições de pagamento dos serviços; 

k) A operação de sistemas computacionais de uso específico deve ser gerenciada por 

funcionário do INPE e deve ser executada por equipe do INPE ou deve ser 
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executada por empresa especializada para operação do sistema computacional 

específico, na forma de prestação de serviço; 

l) O processo de aquisição de serviço de suporte, manutenção e atualização de 

versão de software especializado deve ser conduzido pela área interessada, com 

acompanhamento por parte da CTI; 

m) O serviço de suporte, manutenção e atualização de versão de software de uso 

específico deve ser gerenciado por funcionário INPE, e pode ser operacionalizado 

por empresas especializadas, com acompanhamento por parte da área 

interessada; 

n) No caso de contratação de serviço de suporte, manutenção e atualização de 

versão de software de uso específico, seja de prateleira ou desenvolvido por 

terceiros, a CTI deve verificar: 

n.1) Justificativa para contratação do serviço de suporte, manutenção e atualização 

do software de uso específico; 

n.2) Documentação em conformidade com Instrução Normativa nº.04/2014 do 

MP/SLTI; 

n.3) Aderência do SW especificado às metas do INPE; 

o) A cooperação técnica da CTI com outros órgãos do governo federal em projetos de 

sistemas de uso específico deve ser mantida, garantindo repasse de conhecimento 

e a troca efetiva de experiências de forma colaborativa, contribuindo para o 

processo de melhoria contínua nos serviços internos nesta área, e como forma de 

garantir a presença do INPE no meio científico e em ações sociais na comunidade 

brasileira e internacional. 

6.2.3. Sistemas auxiliares a ambientes computacionais 

São considerados sistemas auxiliares a ambientes computacionais, os dispositivos 

eletrônicos periféricos acoplados aos sistemas computacionais, como nobreaks, 

estabilizadores, filtros de linhas, entre outros. 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para sistemas auxiliares a 

ambientes computacionais no INPE: 
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a) A especificação destes sistemas auxiliares a ambientes computacionais de uso 

comum é de responsabilidade do STI/CTI. As especificações padronizadas devem 

ser divulgadas por meio da Intranet/INPE; 

b) A aquisição de sistemas auxiliares a ambientes computacionais com especificação 

diferente dos padrões estabelecidos pelo STI/CTI deve ser elaborada pela área 

interessada, e o projeto básico deve conter justificativa para esta aquisição 

diferenciada. O STI/CTI deve atuar como consultoria à disposição da área 

requisitante; 

c) O serviço de suporte e manutenção dos sistemas auxiliares padronizados para uso 

junto aos ambientes computacionais corporativos deve ser gerenciado pelo 

STI/CTI, e executado sob demanda por empresa especializada. 

6.2.4. Redes 

6.2.4.1. Backbones das unidades 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para os backbones de 

comunicação nas unidades do INPE: 

a) O STI/CTI deve prover a interligação e integração de todas as unidades do INPE 

de modo que tenham acesso aos serviços corporativos; 

b) O STI/CTI deve prover os backbones internos de comunicação em todas as 

unidades do INPE; 

c) O STI/CTI é responsável por definir os padrões para os backbones de 

comunicação das unidades do INPE. As especificações destes backbones devem 

ser elaboradas a partir de levantamento de requisitos junto a estas unidades; 

d) A especificação e aquisição de recursos de comunicação de dados (equipamentos, 

serviços e infraestrutura) para uso nos backbones de comunicação das unidades 

do INPE devem ser conduzidas pelo STI/CTI; 

e) A especificação e aquisição de recursos de comunicação de dados (equipamentos, 

serviços e infraestrutura) para uso específico devem ser elaboradas pela área 

interessada, e documentação deve conter justificativa para esta aquisição 

diferenciada. O STI/CTI deve atuar como consultoria à disposição da área 

requisitante; 
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f) Devem ser fornecidos de forma centralizada pelo STI/CTI os serviços básicos de 

rede (correio eletrônico, configuração de firewall, manutenção de DMZ, 

monitoramento de tráfego, etc.), com regras de acesso e uso padronizadas e 

aplicadas a todas as unidades do INPE; 

g) Os serviços corporativos de rede, bem como a conectividade com a internet e entre 

as diversas unidades do INPE no Brasil, deverão ser mantidos sem interrupção, 

em operação 24 x 7, quer diretamente com equipe do INPE, quer com empresa 

especializada especialmente contratada pela CTI para esta finalidade; 

h) Deve ser fornecido um serviço de videoconferência e de comunicação em geral, 

disponível a todas as unidades do INPE; 

i) Deve ser fornecido um serviço de teleconferência ponto a ponto e multiponto, 

acessível a todas as unidades do INPE; 

j) O suporte, manutenção e atualização dos backbones entre as unidades do INPE 

devem ser gerenciados pelo STI/CTI, observando que estes serviços devem ser 

prestados por operadoras outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações 

– ANATEL;  

k) O gerenciamento de “pontos de presença” da RNP e ANSP, assim como a 

participação nos comitês gestores destes organismos devem ser mantidos pelo 

STI/CTI, como forma de contrapartida institucional para a comunidade, colocando à 

disposição a capacitação técnica formada com a prestação contínua deste serviço, 

e atendendo aos compromissos inerentes como instituição membro destes 

organismos; 

l) A cooperação técnica da área de TI do INPE com outros órgãos do governo federal 

na área de redes e segurança de redes deve ser mantida, garantindo repasse de 

conhecimento e a troca efetiva de experiências de forma colaborativa, contribuindo 

para o processo de melhoria contínua nos serviços internos nesta área. 

6.2.4.2. Redes locais 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para redes locais nas 

unidades do INPE: 

a) A área de TI deve prover a interligação e integração de todas as unidades do INPE 

de modo que tenham acesso aos serviços corporativos; 
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b) Todos os prédios do INPE, em todas as unidades, devem ter recursos de rede 

local, observando, no mínimo, os padrões de desempenho, disponibilidade e 

gerenciamento definidos pelo STI/CTI. Padrões de desempenho, disponibilidade e 

gerenciamento melhores podem ser definidos de acordo com a especificidade da 

rede da área interessada; 

c) O STI/CTI é responsável pelos ambientes de redes locais instalados nos prédios 

do INPE/SJC. Os serviços de TI das demais unidades, vinculados a CTI, devem 

atuar como responsáveis pelo ambiente de rede local das respectivas unidades; 

d) As atividades de gerenciamento, monitoração, e projetos de redes locais são de 

responsabilidade do STI/CTI; 

e) As áreas devem interagir com o STI/CTI para definição das facilidades de redes 

locais de acordo com suas necessidades e atividades executadas, de forma a 

manter um padrão mínimo de compatibilidade e garantir governança do ambiente 

de redes;  

f) Projetos de redes com configurações diferenciadas devem ser apresentados pela 

área interessada ao STI/CTI, demonstrando os requisitos diferenciados 

estabelecidos, notadamente para as áreas cientificas, que necessitam de 

ambientes de rede com alto desempenho e disponibilidade. Esta ação visa manter 

um padrão mínimo de compatibilidade e garantir governança do ambiente de 

redes; 

g) A aquisição de insumos para redes locais (elementos ativos, cabeamento, 

sistemas de gerenciamento, etc.) de uso comum ocorrerá por meio de recursos 

próprios da CTI, ou por meio de repasse de verba por parte da área interessada à 

CTI. Aquisição de insumos de redes locais com arquitetura diferenciada deve ser 

conduzida pela área interessada, com recursos próprios da respectiva área, que é 

responsável por gerenciar estes recursos;  

h) O STI/CTI deve centralizar as especificações e aquisições de recursos de 

comunicação de dados (equipamentos, serviços e infraestrutura) para todas as 

unidades do INPE; 

i) O STI/CTI deve ser responsável pelas atividades de gerenciamento do ambiente 

de redes locais de uso comum em todo o INPE, dispondo de ferramentas para 
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monitoração e controle adequados. Redes locais com arquitetura diferenciada 

devem ser gerenciadas pela área interessada, com apoio do STI/CTI; 

j) O STI/CTI deve gerenciar os recursos de segurança de redes locais de uso 

comum, bem como providenciar, operar e manter a conexão de todas as unidades 

com a Internet; 

k) As áreas do INPE podem implantar recursos próprios de segurança de redes, 

desde que aderentes, no mínimo, às políticas e normas de segurança da 

informação e comunicações definidas para o INPE;  

l) O suporte e manutenção dos dispositivos de rede locais de uso comum do INPE 

devem ser gerenciados pelo STI/CTI. A operacionalização destas atividades pode 

contar com o apoio de empresa especializada neste tipo de serviço, com 

gerenciamento de atividades feito por parte de servidor do INPE. O atendimento 

por meio de empresa especializada pode ser necessário considerando que estas 

atividades não são abrangidas no plano de cargos do INPE. 

6.2.4.3. Redes sem fio (Wi-fi) 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para redes sem fio nas 

unidades do INPE:  

a) A área de TI deve prover serviço de rede sem fio com cobertura em todas as 

unidades do INPE; 

b) Todos os prédios do INPE, em todas as unidades, devem ter recursos de rede sem 

fio (Wi-fi), observando, no mínimo, padrões de desempenho, disponibilidade e 

gerenciamento definidos pelo STI/CTI. Padrões de desempenho, disponibilidade e 

gerenciamento melhores podem ser definidos de acordo com a especificidade da 

rede da área interessada; 

c) O STI/CTI é responsável pelos ambientes de redes sem fio de uso comum 

instalados nos prédios do INPE/SJC. Os serviços de TI das demais unidades, 

vinculados à CTI, devem atuar como responsáveis pelo ambiente de rede sem fio 

de uso comum das respectivas unidades; 

d) O STI/CTI deve estabelecer padrões mínimos de especificações de recursos de 

comunicação de dados Wi-Fi (equipamentos, serviços e infraestrutura) de uso 

comum para todas as unidades do INPE. Padrões de desempenho, disponibilidade 
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e gerenciamento melhores podem ser definidos de acordo com a especificidade da 

rede da área interessada, notadamente as áreas científicas; 

e) A aquisição de insumos para redes sem fio (Access points, elementos ativos, 

sistemas de gerenciamento, etc.) de uso comum ocorrerá por meio de recursos 

próprios da CTI, ou por meio de repasse de verba por parte da área interessada à 

CTI. Aquisição de insumos de redes sem fio com arquitetura diferenciada deve ser 

conduzida pela área interessada, com recursos próprios da respectiva área, que é 

responsável por gerenciar estes recursos; 

f) O STI/CTI deve ser responsável pelas atividades de gerenciamento do ambiente 

de redes sem fio de uso comum em todo o INPE e suas unidades, dispondo de 

ferramentas para monitoração e controle adequados. Redes sem fio com 

arquitetura diferenciada devem ser gerenciadas pela área interessada, com apoio 

do STI/CTI; 

g) O STI/CTI deve gerenciar os recursos de segurança de redes sem fio de uso 

comum, bem como providenciar o interfaceamento de todas as redes sem fio com 

o ambiente de rede local cabeada; 

h) O INPE deve aderir, sempre que possível, às plataformas de rede WI-FI 

acadêmicas de uso compartilhado, observadas as restrições de segurança que 

porventura existirem (p.ex. EDUROAM); 

i) As áreas do INPE podem implantar recursos próprios de segurança de redes sem 

fio, desde que aderentes, no mínimo, às políticas e normas de segurança da 

informação e comunicações definidas para o INPE; 

j) O suporte e manutenção dos dispositivos de rede sem fio de uso comum no INPE 

devem ser gerenciados pelo STI/CTI. A operacionalização destas atividades pode 

contar com o apoio de empresa especializada neste tipo de serviço, sob 

supervisão de servidor do INPE. O atendimento por meio de empresa 

especializada pode ser necessário considerando que estas atividades não são 

abrangidas no plano de cargos do INPE. 

6.3. Gerenciamento de dados 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para sistema de banco de 

dados no INPE: 
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a) A CTI é responsável pelo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados – SGBD 

de uso corporativo no INPE, em atendimento aos sistemas de gestão e outros 

sistema corporativos, devendo padronizar e manter atualizado o sistema 

gerenciador, estabelecendo parâmetros de segurança e controle dos dados; 

a.1) Padrão adotado no INPE para uso corporativo: PostgreSQL; 

b) O serviço de suporte, manutenção e atualização do SGBD do INPE deve ser 

gerenciado pela CTI. A operacionalização destas atividades deve contar com o 

apoio de empresa especializada neste tipo de serviço. O atendimento por meio de 

empresa especializada é necessário considerando que estas atividades não são 

abrangidas no plano de cargos do INPE; 

c) No caso de aquisição de SGBD diferente do padrão adotado pelo INPE, o STI deve 

verificar: 

c.1) Justificativa para aquisição do SGBD solicitado; 

c.2) Documentação em conformidade com Instrução Normativa No 04/2014 do 

MP/SLTI; 

c.3) Aderência do SGBD especificado às metas do INPE; 

c.4) Compatibilidade do SGBD especificado com a plataforma de HW 

disponibilizada para acomodar este SGBD. 

d) Áreas de repositórios de dados (sistemas de armazenamento) de uso comum 

devem ser solicitadas pelas áreas do INPE ao STI/CTI. A aquisição destes 

sistemas de armazenamento de uso comum (corporativo) deve ser providenciada 

pelo STI/CTI considerando as necessidades estabelecidas pelas áreas. A dotação 

orçamentária para estas aquisições deve ser providenciada pelo STI/CTI 

conjuntamente com as áreas do INPE envolvidas; 

e) Projetos de repositórios de dados (sistemas de armazenamento) de uso específico 

devem ser apresentados pelas áreas interessadas ao STI/CTI para verificação de 

aderência aos padrões mínimos de disponibilidade, desempenho, gerenciamento e 

segurança definidos para o INPE. A aquisição destes sistemas de armazenamento 

de uso específico deve ser providenciada pela área interessada, com dotação 

orçamentária providenciada pela respectiva área; 

f) A CTI deve oferecer recursos de armazenamento em nuvem (cloud) aos servidores 

do INPE, observando requisitos de segurança e acessibilidade aderentes aos 
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padrões definidos para o INPE, compatíveis com as necessidades levantadas junto 

as áreas; 

g) Os projetos de aquisição e cessão de dados (imagens, dados satelitais, etc.) 

especificados pelas áreas finalísticas do INPE devem ser apresentados ao 

STI/CTI, de forma a verificar a interoperabilidade com sistemas computacionais e 

ambientes de comunicação do INPE. Esta análise objetiva identificar propostas que 

envolvam recursos não disponíveis (processamento, armazenamento e 

comunicação) na plataforma computacional existente no INPE, o que pode ser 

impeditivo para a execução do projeto. 

6.4. Sistemas de informação corporativos do INPE 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para os sistemas de 

informação corporativos do INPE: 

a) O serviço de desenvolvimento de sistemas na CTI é de responsabilidade do Grupo 

de Sistemas Institucionais (GSI) / CTI, que deve ser responsável por gerenciar as 

demandas de desenvolvimento e aquisição de sistemas de informação para a 

gestão, automação de escritório, suporte à implantação de sistemas 

governamentais e suporte às áreas fins; 

b) O GSI/CTI deve manter estabelecidos padrões de desenvolvimento de sistemas de 

informação a serem adotados por equipes internas e equipes de prestadoras de 

serviço especializado; 

c) O GSI/CTI deve prestar apoio no desenvolvimento de soluções corporativas, 

gerenciando o processo de desenvolvimento e coordenando equipes externas 

eventualmente necessárias para execução de projetos complexos; 

d) O GSI/CTI deve prestar apoio nos processos de aquisição de soluções 

corporativas de sistemas de informação aplicáveis de forma corporativa, 

acompanhando todo o processo de especificação e aquisição; 

e) A operação de sistemas de informação corporativos deve ser efetuada pela área 

responsável pelo sistema, cabendo à CTI a operação dos serviços corporativos 

sob sua responsabilidade (Internet, Intranet, correio eletrônico, etc.); 

f) O gerenciamento dos serviços de suporte, manutenção e atualização de sistemas 

corporativos desenvolvidos para o INPE deve ser conduzido pela GSI/CTI; 
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g) Os serviços de suporte, manutenção e atualização de sistemas corporativos do 

INPE devem ser gerenciados pela CTI, sendo que a operacionalização das 

atividades deve ser efetuada por meio de empresa especializada neste tipo de 

serviço; 

h) Os serviços de suporte, manutenção e atualização de sistemas adquiridos de 

terceiros devem ser gerenciados pelo STI/CTI, e devem ser prestados por empresa 

especializada autorizada pelo fabricante do sistema. O atendimento por meio de 

empresa especializada autorizada pelo fabricante do sistema é necessário 

considerando que o INPE não dispõe, nem prevê em seu quadro funcional, de 

servidores para trabalhar com suporte e manutenção em sistemas desenvolvidos e 

fabricados por terceiros; 

i) A CTI deve manter operacional toda a infraestrutura necessária para suportar os 

sistemas de informação corporativos e serviços corporativos; 

j) Devem ser implantados e mantidos sistemas de informação de suporte à gestão do 

INPE, interfaceando com funções centralizadas pelo Governo Federal e 

automatizando os processos internos, sempre que possível, de forma integrada. 

Esses sistemas também devem contribuir para a automatização das funções de 

suporte a escritório tais como arquivamento, memorando, controle de protocolos, 

de forma a reduzir o trânsito de papel, considerando o uso de assinaturas digitais; 

k) Deve ser implantado e mantido sistema de informações gerenciais que utilize os 

dados dos sistemas de gestão para obter dados gerenciais integrados; 

l) A CTI deve garantir a aderência aos padrões estabelecidos pelo Governo Federal 

no que diz respeito a sistemas de informação; 

m) A CTI deve acompanhar e aderir, sempre que possível, às iniciativas do Governo 

Federal no que diz respeito a sistemas de informação; 

n) As atividades de planejamento de TI e desenvolvimento/validação de novas 

tecnologias de informação devem ser sempre coordenadas por servidores e 

suportadas por sistema de gestão integrada providenciado pela CTI. 

6.5. Serviços de Rede Corporativos 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para os serviços de rede 

corporativos do INPE: 
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a) O serviço de Internet/Intranet corporativo deve ser gerenciado pela CTI, que deve 

oferecer hospedagem à páginas web e suporte, sempre que possível, aos usuários 

deste serviço na confecção de páginas WEB, seguindo padrões de estrutura 

(formato de visualização) estabelecidos pela INPE e pelo Governo Federal; 

b) Devem ser implantados e mantidos controles que estabeleçam as 

responsabilidades sobre a atualização dos dados divulgados pela Internet e 

Intranet; 

c) O serviço de correio eletrônico de todo o INPE deve ter gerenciamento centralizado 

pelo STI/CTI, que deve oferecer recursos e suporte aos usuários deste serviço, 

seguindo padrões de estrutura e segurança de acesso estabelecidos pelo INPE; 

d) O serviço de DNS (Domain Name Service), Firewall e Proxy devem ser 

centralizados, garantidos e mantidos pelo STI/CTI. O gerenciamento destes 

serviços nas unidades remotas pode ser efetuado por equipes de TI destas 

unidades, vinculadas à CTI, atendendo às determinações elaboradas pela CTI. O 

controle de todas as linhas de acesso à Internet da rede do INPE em qualquer 

unidade é responsabilidade do STI/CTI que poderá requisitar o apoio da equipe 

local da respectiva unidade para isso; 

e) O serviço de hospedagem de serviços de acesso externo via Internet deve ser 

hospedados em área segura denominada DMZ (Demilitarized Zone), protegida por 

dispositivos de segurança e com capacidade para acomodar os serviços 

corporativos e serviços de áreas que interagem com instituições externas. A DMZ 

deve ser gerenciada, mantida e configurada pelo STI/CTI; 

f) Os serviços de suporte, manutenção e atualização dos sítios Internet e Intranet 

corporativos devem ser gerenciados pelo STI/CTI. A operacionalização destas 

atividades deve contar com o apoio de empresa especializada neste tipo de 

serviço. O atendimento por meio de empresa especializada é necessário 

considerando que estas atividades não são abrangidas no plano de cargos do 

INPE; 

g) Os serviços de suporte, manutenção e atualização do correio eletrônico do INPE 

devem ser gerenciados pelo STI/CTI, provendo infraestrutura apropriada e zelando 

pela preservação adequada dos dados. A operacionalização destas atividades 

pode contar com o apoio de empresa especializada neste tipo de serviço, com 
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gerenciamento feito por servidor do INPE. O atendimento por meio de empresa 

especializada pode ser necessário considerando que estas atividades não são 

abrangidas no plano de cargos do INPE; 

h) Os serviços de suporte, manutenção e atualização de DNS, Firewall, Proxy e DMZ 

do INPE devem ser gerenciados pelo STI/CTI. A operacionalização destas 

atividades pode contar com o apoio de empresa especializada neste tipo de 

serviço, com gerenciamento feito por servidor do INPE. O atendimento por meio de 

empresa especializada pode ser necessário considerando que estas atividades 

não são abrangidas no plano de cargos do INPE.  

6.6. Sistemas de informação especializados do INPE 

São considerados sistemas especializados aqueles que atendem a uma determinada 

área do INPE, tais como software para controle e rastreio de satélites, software para 

previsão de tempo, entre outros. 

Uma lista não completa inclui: 

 Catálogo de Imagens do Centro de Dados de Sensoriamento Remoto (CDSR) do 

INPE em Cachoeira Paulista 

 Sistema de Previsão de Tempo e Clima do Centro de Pesquisas de Tempo e Clima 

(CPTEC) do INPE em Cachoeira Paulista, consistindo de: 

 Supercomputador; 

 Sistemas de computadores em “cluster”; 

 Sistemas de armazenamento de dados (storages e HSM); 

 Servidores de banco de dados; 

 Servidores web.  

 Sistemas de  onitoraç o e  ontrole de Sat lites do  entro de Rastreio e Sat lites 

  R ) do INP  em S o  os  dos  ampos; 

 Estações de rastreamento de satélite para o monitoramento e controle de satélites 

consistindo de: 

 Sistema Processador de Coleta de Dados (PROCOD) para uso em estação 

terrena do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA); 
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 Sistema Centro de Missão Coleta de Dados (SMCD) para uso no Sistema 

Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA); 

 Sistema MS3 (Multi Satellite Station System) composto dos seguintes subsistemas: 

 Gerente de produção (MSTERPIECE) para geração de produtos de imagens 

dos satélites CBERS e Landsat; 

 Executivo (MSTERY) para coleta de estatísticas e geração de relatórios 

gerenciais. 

 Catálogo de Imagens (MSTIC) do Centro de dados de Sensoriamento 

Remoto para a distribuição de imagens. 

 Sistemas de processamento para a geração de produtos de outros satélites 

(Envisat, NOAA, Terra, Aqua, Resourcesat-1, Resourcesat-2, dentre outros). 

 Sistema de informações geográficas, SPRING, software livre e de código aberto. 

 Biblioteca TerraLib para suporte ao desenvolvimento de sistemas aplicativos em 

Geoinformática, software livre e de código aberto. 

 Sistema de informações geográficas, TerraView, software livre e de código aberto, 

desenvolvido sobre a biblioteca TerraLib. 

 Plataforma computacional TerraMA2 para o desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento, análise e alertas a extremos ambientais, software livre e de código 

aberto, desenvolvido sobre a biblioteca TerraLib. 

 Plataforma computacional TerraAmazon para o mapeamento do desmatamento e 

da degradação florestal em suporte aos projetos operacionais do Programa 

Amazônia (PRODES, DETER, DEGRAD). 

 Sistema TerraHidro para tratamento de modelagem hidrológica distribuída, 

software livre e de código aberto, desenvolvido sobre a biblioteca TerraLib. 

 Ferramenta para simulação de modelos ambientais TerraME, desenvolvido sobre a 

biblioteca TerraLib, software livre e de código aberto. 

 Arcabouço de modelagem de uso da terra LUCCME, desenvolvido sobre a 

ferramenta TerraME. 
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 Arcabouço de modelagem de emissões INPE-EM, desenvolvido sobre a 

ferramenta TerraME 

 Estações de rastreamento de satélites para a recepção dos dados dos diferentes 

satélites de observação da terra de interesse do INPE (Landsat, CBERS, Envisat, 

Resourcesat-1, Resourcesat-2, SPOT, RADARSAT, etc). 

 Estações de rastreamento de satélites para a recepção dos dados dos diferentes 

satélites ambientais de interesse do INPE (Terra, Aqua, NOAA, METOP, HJ-1A, 

HJ-1B, FY-1, etc). 

 Sistema EMBRACE para o Monitoramento, modelagem e difusão da informação do 

Clima Espacial com investigação dos fenômenos e previsão dos efeitos 

significativos no espaço próximo e na superfície do território brasileiro, incluindo 

impactos em sistemas tecnológicos espaciais e terrestres. 

Alguns desses sistemas são desenvolvidos e mantidos exclusivamente por equipes 

técnicas do INPE, enquanto outros são resultados de contratos de Pesquisa e 

Desenvolvimento mantidos com a indústria, mediante especificação e acompanhamento 

de equipes técnicas do INPE. 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para os sistemas de 

informação especializados do INPE: 

a) O processo de aquisição de sistemas de informação especializados deve ser 

conduzido pelas áreas interessadas, ficando a CTI disponível para consultoria 

técnica;  

b) A CTI participará da elaboração do Planejamento da Contratação dos sistemas de 

informação especializados, conforme estabelecido na Instrução Normativa No. 04 

MP/SLTI; 

c) Os sistemas de informação especializados do INPE podem ser de dois tipos: 

c.1) Sistemas de prateleira (sistemas comerciais); 

c.2) Sistemas desenvolvidos especificamente para a área interessada; 

d) A necessidade de compra de sistema de informação especializado para o INPE, na 

categoria “sistema de prateleira”, deve ser formalizada mediante apresentaç o do 

Planejamento da Contratação dos sistemas de informação especializados, 

conforme estabelecido na Instrução Normativa No.04/2014 MP/SLTI; 
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e) Para o caso de desenvolvimento de sistemas especializados, a coordenação das 

atividades deve ser feita pela área interessada, com suporte prestado pela CTI. As 

contratações necessárias para o desenvolvimento do sistema especializado devem 

ser formalizadas mediante apresentação de Planejamento da Contratação para 

esta finalidade. O Planejamento da Contratação deve ser apresentado à CTI, para 

verificação da aderência ao estabelecido na Instrução Normativa No.04/2014 

MP/SLTI; 

f) Sempre que possível, a CTI deverá providenciar a infraestrutura necessária para 

suportar os sistemas especializados, excetuando-se os casos em que a 

infraestrutura requerida obriga a aquisição de equipamentos de grande porte ou de 

características muito específicas. Nestes casos, o fornecimento de infraestrutura 

para suportar sistemas especializados deve ser providenciado pela área 

interessada, com o apoio da CTI. 

6.7. Sistemas de informação externos 

São considerados sistemas de informação externos ao INPE os sistemas oferecidos pelas 

demais instâncias do governo federal, estadual e municipal, tais como sistemas de 

orçamento e gestão de execução orçamentária, sistemas de documentação científica, 

sistemas de documentação acadêmica, entre outros. 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para os sistemas de 

informação externos do INPE: 

a) Cabe ao STI/CTI providenciar infraestrutura adequada para que as áreas do INPE 

tenham acesso aos sistemas de informação externos necessários; 

b) A dotação orçamentária para prover infraestrutura de acesso a sistemas de 

informação externos deve ser providenciada pelas áreas interessadas, ou pela 

própria CTI, quando se tratar de sistemas de uso destinado a toda comunidade do 

INPE; 

c) Os serviços de suporte, manutenção e atualização de sistemas de informação 

externos devem ser gerenciados pelo STI/CTI, com auxílio da equipe responsável 

pela concepção do sistema em questão, que pode ser oriunda de outro órgão 

público. Em caso de necessidade, empresa especializada deve ser contratada para 

este tipo de serviço. O atendimento por meio de empresa especializada é 
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necessário considerando que estas atividades não são abrangidas no plano de 

cargos do INPE. 

6.8. Segurança da informação 

Na área de segurança da informação, há o Grupo de Segurança de Sistemas e Redes – 

GSR, conforme DE-DIR1206.v09 agosto/2015. Este grupo possui as seguintes 

atribuições:  

a) Assessorar, de forma independente, a Direção do Instituto em assuntos relativos à 

Tecnologia da Informação; 

b) Acompanhar e registrar os problemas de segurança de sistemas e redes do 

Instituto, sugerindo, apoiando e, em situações críticas, inserindo medidas 

preventivas e corretivas;  

c) Apoiar as diversas unidades do Instituto nas questões relacionadas à segurança de 

redes de comunicação de dados;  

d) Apoiar a elaboração de políticas, diretrizes, critérios e procedimentos relativos à 

segurança de sistemas de redes e proteção de informações confidenciais, 

revisando-as periodicamente e propondo as modificações e correções necessárias;  

e) Apoiar a Coordenação de Tecnologia da Informação – CTI na elaboração de 

planos de contingência para casos de sinistros ou ameaças à segurança de 

sistemas e redes, e supervisionar as ações decorrentes dos planos propostos;  

f) Acompanhar as atividades da CTI relacionadas à segurança de informação e de 

redes de comunicação de dados;  

g) Apoiar as atividades da Comissão de Segurança da Informação – CSI para garantir 

a integração das ações e o atendimento às políticas e diretrizes de informática e 

comunicação de dados do Instituto;  

h) Acompanhar as atividades de identificação de invasões e reparos de danos 

causados por invasores;  

i) Acompanhar o monitoramento de vulnerabilidades de aplicações;  

j) Auditar interfaces, aplicações Web e procedimentos operacionais observando a 

segurança e o sigilo, quando aplicável;  
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k) Propor e acompanhar a implementação de soluções de operação visando 

segurança e ações de proteção aos sistemas internos da rede do INPE;  

l) Promover e estimular a interação entre Usuários e CTI na realização de programas 

de conscientização sobre a importância da segurança de recursos computacionais 

para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações 

produzidas e armazenadas na rede de comunicação de dados do Instituto;  

m) Colaborar na proposição e aplicação das diretrizes de governança de TI quanto à 

segurança de informação, rede e dados, em sintonia com a CTI e com os 

dispositivos legais, conforme recomendações dos órgãos de controle do Governo 

Federal;  

n) Acompanhar o estado da arte em segurança da informação e comunicações e 

propor projetos, procedimentos e medidas que visem a aumentar a segurança das 

informações e tráfego sigiloso de dados;  

o) Manter uma colaboração direta junto aos órgãos de rede e segurança, 

especialmente à Rede Nacional de Pesquisa – RNP, cabendo ao GSR indicar um 

representante para acompanhar e apoiar as ações do Ponto de Contato do INPE 

junto à RNP;  

p) Propor normas para a manutenção e guarda, de forma segura e protegida, de 

todos os diagramas, senhas, documentação e desenhos relativos a todas as redes 

do INPE, atualizados, de forma a garantir o acesso rápido às informações e as 

ações de segurança necessárias;  

q) Atuar como Ouvidoria do INPE em assuntos relativos à Tecnologia da Informação, 

notificando a CTI sobre as ocorrências e acompanhando o resultado das ações 

tomadas.  

Existe na legislação institutiva, uma resoluç o estabelecendo as “Normas de Uso 

Aceitável dos Recursos  omputacionais do INP ”.  ssas normas atendem, embora ainda 

de forma parcial, as recomendações e padrões estabelecidos pela ABNT. 

A Política de Segurança da Informação do INPE – POSIC/INPE, e as normas aplicáveis, 

devem ser elaboradas segundo as recomendações do Sistema de Administração de 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), cuja gestão é de responsabilidade da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 
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Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para segurança da 

informação no INPE: 

a) A política de segurança da informação deve ser gerada em conformidade com as 

regulamentações do governo federal (SLTI/MPOG); 

b) Todos os funcionários do INPE devem assinar termo de responsabilidade sobre o 

uso adequado de recursos computacionais fornecidos pelo INPE (hardware, 

software, serviços de rede, correio eletrônico, etc.); 

c) Deve ser efetuada a análise de risco no ambiente computacional de todas as 

unidades do INPE. A elaboração de um plano para efetuar análise de riscos deve 

ser conduzida pela CTI, sendo que a operacionalização da análise de riscos pode 

ser efetivada por empresa especializada sob supervisão do STI/CTI; 

d) Deve ser mantido o cadastro atualizado de bens de TI disponibilizados com 

usuários, sua aplicação, e validação de autorizações de uso em ambientes 

externos; 

e) Devem ser estabelecidas e mantidas regras mínimas de segurança de rede e de 

acesso a dados padronizadas e aplicadas a todas as unidades do INPE. Casos de 

exceção envolvendo conexões com redes externas devem ser tratados 

isoladamente pela CTI, que determinará a condições de conectividade respeitando 

a segurança e integridade da rede do INPE. 

6.9. Recursos humanos em TI 

Os seguintes requisitos e diretrizes devem ser considerados para recursos humanos em 

TI no INPE: 

a) Os recursos humanos em TI no INPE devem ser alocados preferencialmente sob 

responsabilidade da CTI; 

b) Os recursos humanos em TI lotados na CTI devem ser distribuídos em áreas de 

especialização de acordo com a estrutura interna da CTI, de forma a compor o 

quadro de profissionais responsável por efetivar as funções de TI no INPE; 

c) Empresas especializadas podem ser contratadas para efetivar serviços de 

manutenção, operacionalização e atualização de sistemas gerenciados pela CTI 

para os casos em que o INPE não disponha de, nem preveja em seu quadro 

funcional, servidores para executar tais tarefas. As áreas que envolvam segurança 
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de dados e informações, redes de computadores, e-mails e outras deverão ser 

gerenciadas por servidor do INPE por se tratarem de áreas de segurança do 

Instituto; 

d) Empresas especializadas poderão ser contratadas para efetivar serviços de 

desenvolvimento de sistemas corporativos, especializado e outros gerenciados 

pela CTI para os casos em que o INPE não disponha, nem preveja em seu quadro 

funcional, de servidores para executar tais tarefas; 

e) É facultado às áreas do INPE possuírem recursos próprios de TI para atendimento 

a sistemas específicos; 

f) Cumpre à CTI planejar treinamento e atualização dos recursos humanos da área 

de TI, notadamente nos segmentos de TI utilizados em sistemas de uso 

corporativo, desenvolvimento de soluções de TI, e sistemas de infraestrutura 

computacional; 

g) Cumpre à CTI agir de forma colaborativa com a área de treinamento do INPE para 

que sejam atendidas as necessidades de treinamento dos usuários de sistemas de 

uso corporativo, em software básico de uso diário, e ferramentas de 

desenvolvimento padronizadas na instituição. 

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 

O Plano Diretor do INPE vigente (PDI-INPE 2011-2015) estabelece, entre seus Objetivos 

Estratégicos (OE) apresentados no Anexo I, dois objetivos que constituem a base atual 

para a criação de diretrizes que norteiam a elaboração do planejamento de TI. São estes: 

OE11: “Produzir dados, software e metodologias para fortalecer a atuação do INPE nas 

áreas de aplicações espaciais, da saúde, educação, segurança pública e 

desenvolvimento urbano”. 

OE12: “Prover a infraestrutura, a gestão de competências e de pessoas, e os serviços 

administrativos de forma a garantir a plena execuç o das atividades do INP ”. 

Além de estarem em conformidade com os objetivos OE11 e OE12 do Instituto, os 

objetivos estratégicos de TI do INPE, apresentados no Anexo II, foram desenvolvidos com 

base nos princípios apresentados na Tabela 2 - Princípios e diretrizes seguidos pela área 

de TI, nas instruções normativas, leis e recomendações nos acórdãos e ofícios do 
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Tribunal de Contas da União (TCU), bem como nas recomendações da Estratégia Geral 

de Tecnologia da Informação e Comunicações EGTIC/SISP 2014-2015. 

Para cada objetivo estratégico de TI, foram elencadas as iniciativas pertinentes nas quais 

se enquadram as ações a serem realizadas para atingi-lo.  

O plano de ações do PDTI-INPE foi elaborado com base nas iniciativas estratégicas 

determinadas no PETI-INPE vigente.  

8. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR 

O PDTI 2015-2016 V.05 descreve 56 (cinquenta e seis) ações, sendo que, deste total,  39 

destas foram realizadas e 17 foram parcialmente realizadas, conforme apresentado no 

Anexo III.  Das ações propostas, algumas foram reavaliadas e modificadas a fim de se 

aprimorar a governança de TI ou para melhor atender as necessidades do momento. 

Segundo o Relatório de Resultados do PDTI 2015-2016 V.05, a situação do cumprimento 

das metas de TI até o momento é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Resultados do PDTI por Tema 

Tema Total Realizadas 
Realizadas 

(%) 
Parcialmente 

realizadas 
Parcialmente 
realizadas (%) 

Gestão de TI 6 4 66,67 2 33,33 

Sistemas computacionais de uso 
corporativo 

10 8 80,00 2 20,00 

Sistemas computacionais de uso 
específico 

5 4 80,00 1 20,00 

Sistemas auxiliares a ambientes 
computacionais 

2 2 100,00 0 0,00 

Redes 13 9 69,23 4 30,77 

Gerenciamento de Dados 2 2 100,00 0 0,00 

Sistemas de Informação 8 3 37,50 5 62,50 

Serviços de Rede Corporativos 4 2 50,00 2 50,00 

Serviços de Informação especializados 
do INPE 

1 1 100,00 0 0,00 

Segurança da Informação 2 1 50,00 1 50,00 

Recursos Humanos em TI 3 3 100,00 0 0,00 

Total: 56 39 69,64 17 30,36 
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A Figura 3 ilustra graficamente os resultados obtidos até o momento. 
 

Figura 3 – Visão de cumprimento das metas do PDTI 2015-2016 v.05 
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9. ANÁLISE DE AMBIENTE 

O entendimento do ambiente onde a área de TI opera é fundamental para o 

planejamento das metas e ações futuras. 

Deste modo, foi realizada uma análise do cenário atual da área de TI do INPE a partir da 

técnica SWOT, identificando as Forças (Strengths) e as Fraquezas (Weaknesses) atuais 

dos processos internos da área de TI, bem como as Oportunidades (Opportunities) 

decorrentes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a área de TI opera e as 

Ameaças (Threats) decorrentes de fatores desfavoráveis do ambiente externo. 

Na Tabela 4 são apresentadas as oportunidades e ameaças provenientes do ambiente 

externo, sobre as quais a CTI não exerce controle. 

Tabela 4 – Matriz SWOT da situação do ambiente externo 

Oportunidades Ameaças 

 Reconhecimento da TI como área estratégica 
pela Administração Pública Federal; 

 Disponibilidade de diretrizes, normas, padrões 
e melhores práticas em Governança de TI para 
órgãos públicos pela SLTI/MP; 

 Recomendações de aprimoramento de TI por 
parte dos órgãos de controle; 

 Oferta de capacitação de servidores por 
entidades públicas; 

 Possibilidade de remoção de servidores de 
outras instituições públicas ou áreas do INPE 
para a área de TI; 

 Amadurecimento do Software Público 
Brasileiro; 

 Possibilidade de uso de soluções disponíveis 
no Portal do Software Público; 

 Possibilidade de contratação de empresas bem 
qualificadas para atender as demandas de 
serviços; 

 Disponibilidade de novas soluções de TI no 
mercado; 

 Possibilidade de cooperação com outros 
órgãos públicos para uso e aperfeiçoamento de 
soluções de TI e compartilhamento de dados e 
sistemas; 

 Possibilidade de desenvolvimento de projetos 
de cooperação científico-tecnológica com 
outros órgãos públicos. 

 Contingenciamento e cortes orçamentários; 

 Possibilidade de mudança de diretrizes 
políticas econômicas e legislativas, capazes 
de interromper, afetar ou descontinuar 
demandas em execução; 

 Política insuficiente de ampliação e reposição 
do quadro de pessoal, no caso de perdas com 
aposentadoria, entre outros;  

 Surgimento de demandas não programadas; 

 Demora na tramitação de processos de 
contratações e compras; 

 Dependência de fornecedores de produtos e 
serviços; 

 Execução de serviços de TIC em desacordo 
com as diretrizes estabelecidas pela CTI; 

 Ameaças à segurança de sistemas, bancos de 
dados e sites da Instituição; 

 Conhecimento insuficiente dos negócios do 
INPE e descumprimento de prazos dos 
contratos; 

 Descontinuidade do fornecimento de bens ou 
prestação de serviços devido à opção de não 
renovação contratual por parte do fornecedor. 
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Na Tabela 5 são apresentados os fatores internos que possibilitam a execução efetiva 

das estratégias organizacionais (forças) e os fatores nos quais a CTI encontra-se 

deficiente (fraquezas).  

Tabela 5 – Matriz SWOT da situação do ambiente interno 

Forças Fraquezas 

 Existência da Coordenação da Tecnologia da 
Informação (CTI) e equipes de TI 
estruturadas por perfil dos membros; 

 Existência de gestores qualificados e bom 
nível técnico das equipes de TI; 

 Existência do Comitê Assessor de TI (CATI); 

 Perspectiva de melhor governança de TI a 
partir da criação e atualização do PDTI e da 
criação do grupo de apoio e planejamento de 
TI (GAP) e alinhamento das ações de TI às 
recomendações e diretrizes da SLTI/MP, TCU 
e CGU; 

 Criação de normas técnicas internas de TI; 

 Criação de canais de oficialização de 
demandas; 

 Melhoria da credibilidade da TI junto às áreas 
de negócio, finalísticas e de gestão; 

 Maior engajamento dos requisitantes para 
acompanhar e implementar as necessidades; 

 Nível médio de resistência por parte dos 
usuários de TI às mudanças no planejamento, 
contratação e gestão de soluções de TIC; 

 Existência de metodologia padronizada para 
projeto e desenvolvimento de sistemas; 

 Adoção de arquitetura de informação 
institucional; 

 Disponibilidade de videoconferência para 
interação com outros órgãos; 

 Existência de sistema corporativo de 
gerenciamento eletrônico de documentos; 

 Melhoria da qualidade dos contratos de TI; 

 Aquisição de equipamentos com garantia 
estendida em consonância com os critérios 
de atualização do parque tecnológico do 
Instituto; 

 Melhoria dos links e infraestrutura de 
comunicação de dados entre as Unidades 
remotas e a Unidade sede; 

 Implantação de melhorias no Portal Intranet 
do INPE, tais como sistema de autenticação 
única e disponibilização de serviços. 

 Escassez de servidores tecnicamente 
capacitados em TI; 

 Quantidade insuficiente de profissionais nas 
áreas de gestão, compras e contratos; 

 Instalações físicas insuficientes para alocação 
das equipes de TI; 

 Escassez de processos e metodologias bem 
definidos; 

 Documentação de sistemas desatualizada; 

 Necessidade de qualificação de gerentes de 
projeto; 

 Dificuldade de integração entre sistemas de 
informação; 

 Pluralidade de tecnologias de 
desenvolvimento de software; 

 Parque tecnológico de hardware e software 
insuficiente ou desatualizado; 

 Gasto elevado de papel para documentação; 

 Nível incipiente de maturidade da Política de 
Segurança da Informação e Comunicações 
(POSIC) do Instituto; 

 Deficiência na comunicação dos serviços e 
resultados de TI; 

 Deficiência na absorção do conhecimento 
provido por empresas terceirizadas; 

 Deficiência na infraestrutura de rede das 
unidades remotas; 

 Ausência de uma política institucional de 
disponibilização de dados para a sociedade; 

 Necessidade de definir padrões para licença 
de software desenvolvido em área finalística 
do INPE e disponibilizado para uso em 
organizações externas. 
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10. PLANO DE AÇÕES 

O plano de ações do PDTI anterior foi revisado e estabelece, no PDTI 2015-2016 V.06, 80 

(oitenta) ações a serem realizadas no biênio 2015-2016. Estas ações são apresentadas 

nas tabelas 6 a 16 a seguir. 

Tabela 6 – Tema: Gestão de TI 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Reforçar a atuação dos grupos que integram a CTI: Serviço de Tecnologia da 
Informação (STI), Grupo de Sistemas Institucionais (GSI) e Grupo de Apoio e 
Planejamento (GAP). Efetuar transferência de recursos humanos de outras 
áreas, sempre que possível, para compor grupos fortes e com alta sinergia 
dentro da CTI 

OE10, IE10.1, 
IE10.2 

Dez/2016 

b) Manter os Núcleos Remotos de TI (equipe de TI e instalações) em cada 
Unidade do INPE, subordinadas à área de TI, representada pela CTI. 

OE10, IE10.2 Dez/2016 

c) Atribuir responsabilidade global ao serviço corporativo de TI sobre todos os 
aspectos de rede. As conexões dedicadas a aplicações devem ser 
solicitadas como específicas pelo serviço, e devem ser igualmente providas 
pela CTI. 

OE12, IE12.2 Dez/2016 

d) Atualizar o planejamento das atividades de tecnologia da informação do 
INPE para o biênio incluindo as necessidades orçamentárias, tanto para as 
atividades de manutenção, quanto investimentos em novas ações de TI 
(novos projetos, novos produtos, novos equipamentos) 

OE4, IE4.7 Mai/2016 

e) Definir e gerenciar os processos e projetos da área de TI OE4, IE4.2 Dez/2016 

f) Implantar processo sistematizado de gerenciamento de projetos de TI, 
incluindo projetos de software, definindo relatórios de progresso, marcos, 
produtos entregues, verificações, processo de aceitação, bem como 
interdependência entre as atividades das divisões do STI. 

OE4, IE4.2, IE4.3 Ago/2016 

g) Planejar as novas tecnologias a serem estudadas no biênio e eventualmente 
aplicadas na área de TI do INPE 

OE5, IE5.3, OE8, 
IE8.1, OE12, IE12.2 

Mai/2015 

h) Efetivar ações de governança de TI, incluindo a elaboração de políticas 
(POSIC...), planos (PETI, PDTI, PAC...) e implantação de processos (Gestão 
de Ativos e Riscos, Continuidade de Negócios...) e outros documentos,  em 
atendimento às recomendações do Governo Federal e em aderência às 
recomendações nacionais e internacionais 

OE1, IE1.3, OE4, 
IE4.3, OE5, IE5.3, 

OE12, IE12.2 
Dez/2016 

i) Desenvolver normas e padrões para processos, projetos e documentos da 
área de TI 

OE4, IE4.3 Nov/2016 
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Tabela 7 – Tema: Sistemas computacionais de uso corporativo 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter controle do parque de equipamentos existente sob responsabilidade 
da CTI, com a localização (integrado com o patrimônio), responsável, 
configuração (HW e SW), aplicações (caso específicas), status e serviços de 
manutenção efetuados. Este sistema deve produzir relatórios que permitam 
gerir o parque de equipamentos, avaliar desempenho das manutenções, 
entre outros. 

OE1, IE1.1, OE2, 
IE2.3 

Dez/2016 

b) Estabelecer um calendário de compras padrão e compras centralizadas na 
CTI, incorporando hardware e software corporativo. Estas compras devem 
ser viabilizadas pela transferência de recursos das áreas requisitantes. 

OE8, IE8.3, OE11, 
IE11.1, IE11.2 Dez/2016 

c) Manter modelos e especificações padronizadas de equipamentos de 
microinformática, determinando que, sempre que aplicável, as compras 
sejam feitas com base nestes modelos pré-definidos 

OE8, IE8.2, IE8.3 Dez/2016 

d) Disponibilizar aos usuários recursos computacionais considerados de uso 
corporativo, que incluem: “desktops”, “notebooks”, estações servidoras, 
impressoras, com diferentes categorias de desempenho e capacidade, 
seguindo os modelos definidos pelo STI/CTI 

OE8, IE8.1 Dez/2016 

e) Manter a definição das especificações padronizadas de equipamentos, 
aplicável a todas as unidades do INPE, com aquisições centralizadas no 
STI/CTI 

OE8, IE8.2 Dez/2016 

f) Manter um serviço de aceitação de sistemas de computação de uso 
corporativo centralizado e gerenciado pelo STI/CTI, com uma equipe treinada 
e qualificada para esta função. 

OE5, IE5.2, OE10, 
IE10.2 

Dez/2016 

g) Manter as normas e padrões para aquisição de software de uso corporativo, 
efetuando análise contínua de forma a avaliar a aplicação de novos pacotes 
existentes no mercado (versões de aplicativos Microsoft Office, sistemas 
operacionais Windows, Linux e Mac) 

OE5, IE5.3, OE8, 
IE8.2, IE8.3 

Dez/2016 

h) Manter o serviço de suporte e manutenção qualificado utilizando serviço 
especializado e considerando a substituição de equipamentos e partes para 
reduzir o tempo não operacional dos sistemas. A empresa prestadora deste 
serviço deve incorporar padrões de prestação de serviço (Service Level 
Agreement - SLA), incorporar serviços de ServiceDesk em nível nacional e 
suporte local e possuir, em seu contrato de prestação de serviço, cláusulas 
rígidas de sigilo e confidencialidade nos contratos de prestação de serviços 
de TI (aplicação de multas e rescisão contratual), bem como a assinatura de 
Termos de Responsabilidade (cível e criminal) por cada prestador de serviço 
terceirizado. 

OE5, IE5.2, OE10, 
IE10.2 

Dez/2016 

i) Garantir a renovação do parque computacional em atendimento as 
orientações da EGTIC 2014-2015 da STI/MP: 50% ao ano para tablets e 
smartphones, 33,34% ao ano para notebooks, 25% ao ano para desktops, 
servidores e periféricos, e 20% para equipamentos de rede e comunicações. 

OE12, IE12.1 Dez/2016 

j) Manter parte dos serviços de impressão por meio de outsourcing, através de 
contrato de locação de impressoras 

OE11, IE11.2, 
OE12, IE12.1, 
IE12.2, IE12.3 

Dez/2016 
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Tabela 8 – Tema: Sistemas computacionais de uso específico 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter regulamentação de compra de serviços computacionais de uso 
específico, destacando os principais pontos relevantes do processo de 
compra tais como especificação técnica, critérios de aceitação, critérios de 
pagamento, documentação necessária, critérios de manutenção e 
atualização (HW e SW), critérios de renovação de suporte, manutenção e 
atualização 

OE8, IE8.2, IE8.3 Dez/2016 

b) Apoiar a área finalística responsável pela especificação, aquisição, operação 
e gestão dos processos de suporte, manutenção e atualização de sistemas 
computacionais de uso específico tem gestão por parte da área finalística, 
com apoio da CTI 

OE8, IE8.2, IE8.3 Dez/2016 

c) Realizar análise contínua dos processos de aquisição de sistemas 
computacionais de uso específico, de forma a avaliar se podem ser 
substituídos por sistemas computacionais considerados de uso corporativo 

OE12, IE12.2, 
IE12.3 

Dez/2016 

d) Prestar apoio aos grupos específicos de especialistas mantidos para suporte 
em supercomputadores utilizados em área finalística 

OE8, IE8.3 Dez/2016 

e) Manter o apoio, por meio de cooperação técnica, a projetos de sistemas 
computacionais de uso específico de outros órgãos federais, garantindo 
repasse de conhecimento e participação em ações de cunho social. 
Destaque-se o projeto da urna eletrônica na Justiça Eleitoral, infraestrutura 
de redes de órgãos do Ministério da Defesa, infraestrutura computacional da 
Assessoria Jurídica da AGU – CJU, dentre outros 

OE1, IE1.4 Dez/2016 

 

Tabela 9 – Tema: Sistemas auxiliares a ambientes computacionais  

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Atender a demanda de suporte a sistemas auxiliares a ambientes 
computacionais, os dispositivos eletrônicos periféricos acoplados aos 
sistemas computacionais, tais como nobreaks, filtros de linha, 
estabilizadores, chaveadores, e demais miscelâneas utilizadas com esta 
finalidade.  

OE10, IE10.2 Dez/2016 

b) Manter atualizadas as especificações de sistemas auxiliares a ambientes 
computacionais, conduzindo seu processo de aquisição de forma a atender 
as todas unidades do INPE 

OE8, IE8.2, IE8.3 Dez/2016 
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Tabela 10 – Tema: Redes 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter padrões mínimos de desempenho e segurança da informação de 
rede local incorporando aspectos de segurança, controle de acessos e 
serviços autorizados. 

OE7, IE7.5, OE8, 
IE8.2 

Dez/2016 

b) Centralizar o serviço de rede e padronizar gradativamente, estabelecendo 
como meta para este biênio de 90% de padronização. Todos os servidores 
da rede deverão ser controlados pelo STI/CTI. 

OE7, IE7.5, OE8, 
IE8.2 

Dez/2016 

c) Manter o serviço corporativo de suporte e manutenção de rede cobrindo a 
sede do INPE, e, se possível, cobrindo as unidades remotas. Caso 
necessário, empresa especializada pode ser contratada para atuar neste 
segmento, sob supervisão de servidores do INPE, com restrições de atuação 
nas ações que envolvam segurança. Deverão ser providos equipamentos de 
reserva para diminuir o tempo de reparo das quedas da conexão  

OE10, IE10.2, OE5, 
IE5.1 

Dez/2016 

d) Implantar um serviço de rede sem fio no padrão INPE em 80% dos prédios 
de SJC 

OE8, IE8.1, OE12, 
IE12.1 

Dez/2016 

e) Avaliar as conexões físicas de todos os prédios do INPE (em todos os 
núcleos remotos) garantindo que ao final do biênio 80% utilizem cabos e 
equipamentos atualizados 

OE12, IE12.1 Dez/2016 

f) Manter os meios de monitoração de tráfego em todo o INPE (inclusive nos 
núcleos remotos) de forma a se acompanhar a demanda e o tipo da 
informação trafegada 

OE9, IE9.1 Dez/2016 

g) Gerenciar a manter ativas as conexões entre o INPE e a RNP em todas suas 
unidades 

OE2, IE2.3, OE9, 
IE9.1, OE12, IE12.1 

Dez/2016 

h) Gerenciar os recursos de rede para unidades do governo federal e 
instituições de ensino e pesquisa da região do Vale do Paraíba, na condição 
de “ponto de presença” da Rede Nacional de Pesquisa – RNP e Academic 
Network of São Paulo - ANSP, garantindo o backbone Internet a estas 
instituições, além de serviços de consultoria e cooperação técnica 

OE2, IE2.3, OE9, 
IE9.1 

Dez/2016 

i) Gerenciar e manter ativas as conexões entre a sede do INPE (SJCampos) e 
demais unidades por meio do backbone privativo de comunicação de dados 
(rede WAN) 

OE2, IE2.3, OE9, 
IE9.1 

Dez/2016 

j) Manter um padrão mínimo de desempenho e de equipamentos para os 
backbones de rede em cada uma das unidades, de forma a garantir um 
gerenciamento adequado destes ambientes, com configurações 
padronizadas 

OE2, IE2.3, OE9, 
IE9.1, OE12, IE12.1 

Dez/2016 

k) Manter os ambientes de rede do INPE protegidos por Firewalls, instalados 
nos acessos das unidades do INPE com a Internet. A configuração dos 
Firewalls do INPE deve ser mantida pelo CTI/STI. 

OE7, IE7.5 Dez/2016 

l) Manter estrutura de DMZ (Demilitarized Zone) para acomodar estações 
servidoras que hospedam serviços oferecidos via WEB. O gerenciamento da 
DMZ do INPE deve ser de responsabilidade da CTI/STI 

OE7, IE 7.5 Dez/2016 

m) Manter atualizadas as documentações sobre:  
m.1) Topologia de rede e dos equipamentos utilizados nos backbones das 
diversas unidades do INPE;  
m.2) Cada ambiente de redes locais das unidades do INPE; 
m.3) Inventário consolidado de todos os equipamentos instalados e em uso 
nas unidades do INPE.  

OE4, IE4.8 Dez/2016 
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Tabela 11 – Tema: Gerenciamento de Dados 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter regras mínimas de proteção dos dados sejam estes corporativos ou 
específicos. Estas regras devem cobrir gerenciamento, segurança de 
acesso, backup contra falha de hardware e contra incêndio, níveis mínimos 
de recuperação em caso de falhas 

OE7, IE7.1, IE7.2, 
IE7.3, IE7.4, IE7.5 

Dez/2016 

b) Manter ativas as licenças restantes (ainda em operação e em fase de 
migração para PostgreSQL) do Oracle e prestar serviços de apoio as áreas 
que ainda utilizam este recurso.  

OE8, IE8.3, IE8.4, 
OE10, IE10.2 

Dez/2016 

 

Tabela 12 – Tema: Sistemas de Informação 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter metodologia padrão para desenvolvimento dos sistemas de 
informação institucionais 

OE4, IE4.2, IE4.3, 
OE8, IE8.2 

Dez/2016 

b) Realizar manutenção dos sítios Intranet e Internet, bem como a hospedagem 
e manutenção de páginas web e sistemas institucionais nestes sítios. 

OE1, IE1.5 Dez/2016 

c) Prover apoio à normatização e ao desenvolvimento de páginas web para as 
áreas finalísticas.  

OE1, IE1.5 Dez/2016 

d) Prover apoio à definição dos processos administrativos institucionais 
existentes, automatizados ou não, avaliar, priorizar e conceber soluções de 
software que os automatizem e integrem aos sistemas internos e externos do 
Governo Federal.  

OE1, IE1.3, IE1.6, 
OE8, IE8.1, IE8.2 

Dez/2016 

e) Manter o sistema de gestão eletrônica de documentos em correto 
funcionamento e prover suporte aos usuários. 

OE2, IE2.3 Dez/2016 

f) Manter o sistema de arquivamento de documentos digitalizados em correto 
funcionamento e prover suporte aos usuários. 

OE2, IE2.3 Dez/2016 

g) Planejar as atividades de TI necessárias à implementação de uso do meio 
eletrônico para realizar o processo administrativo do INPE, em atendimento 
ao disposto no Decreto nº8.539/2015. 

OE1, IE1.1, IE1.3, 
IE1.6, OE3, IE3.2, 

OE8, IE8.1 
Dez/2016 

h) Povoar o sistema de informações gerenciais (DASHBOARD) com dados de 
interesse das áreas de gestão.  

OE1, IE1.1, OE8, 
IE8.1,  OE10, 

IE10.2 
Dez/2016 

i) Desenvolver o Sistema de Gestão de Transportes (SIGETRANS) para 
solicitação e controle de viaturas integrado à Base de dados Institucional. 

OE1, IE1.1, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

j) Realizar manutenção e suporte ao sistema gerenciador do Repositório 
Interno de dados e arquivos  (DISCO VIRTUAL). 

OE2, IE2.3 Dez/2016 

k) Realizar manutenção do Sistema de Planejamento Orçamentário (SIPLAN), 
fazendo os ajustes necessários e integrando-o aos sistemas institucionais. 

OE2, IE2.3, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

l) Realizar manutenção do Sistema de Controle de Fluxo de Autorização de 
Compras (CONFAC), fazendo os ajustes necessários e integrando-o aos 
sistemas institucionais. 

OE2, IE2.3, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

m) Realizar manutenção do Sistema de COMPRAS em produção. OE2, IE2.3 Dez/2016 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

n) Planejar e desenvolver o Sistema de COMPRAS NOVO realizando as 
evoluções necessárias, incluindo integração deste com SIAFI, SIPLAN e 
CONFAC 

OE1, IE1.1, IE1.3, 
OE8, IE8.1 

Dez/2016 

o) Realizar manutenção do Sistema de Gestão de Patrimônios do INPE 
(PATRIMONIO), fazendo os ajustes necessários e integrando-o aos sistemas 
institucionais. 

OE2, IE2.3, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

p) Planejar o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas do INPE, 
integrado à Base de dados Institucional e aos sistemas de gestão de 
pessoas (família SIAPE) do Governo Federal. 

OE1, IE1.1, IE1.3, 
OE8, IE8.1 

Dez/2016 

q) Manter o Sistema de Administração de Eventos (SAEV) em produção. OE2, IE2.3 Dez/2016 

r) Realizar manutenção do Sistema de Gestão de Contratos (SIGECON) 
fazendo os ajustes necessários e integrando-o aos sistemas institucionais. 

OE2, IE2.3, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

s) Realizar manutenção dos sistemas e bases de dados de Recursos Humanos 
(RH) em produção, bem como o suporte e provimento de dados de RH ao 
Serviço de Gestão de Pessoas (SGP) do INPE, conforme necessário. 

OE2, IE2.3 Dez/2016 

t) Manter a administração dos bancos de dados PostgreSQL (plataforma 
padrão) que suportam a maioria dos sistemas institucionais em produção, 
incluindo backup de dados. 

OE2, IE2.3 Dez/2016 

u) Manter a administração dos bancos de dados Oracle que suportam sistemas 
institucionais legados incluindo sistemas de RH, Sophia (Biblioteca) e Próton 
(gestão de documentos), incluindo backup de dados. 

OE2, IE2.3 Dez/2016 

v)  Planejar e desenvolver o Projeto de Migração das bases de dados Oracle7 
para plataforma de dados mais nova em produção.  

OE1, IE1.1, OE2, 
IE2.3 

Set/2016 

w) Planejar e desenvolver o projeto do Site Web Sistema SBSR-2017 (Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto). 

OE1, IE1.5, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

x) Iniciar estudos para atualização/modernização ou substituição da plataforma 
de Biblioteca Digital do INPE. 

OE1, IE1.1, OE8, 
IE8.1 

Dez/2016 

y) Definir plano de migração da atual plataforma de Biblioteca Digital do SID 
para o datacenter do STI. 

OE2, IE2.3 Dez/2016 
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Tabela 13 – Tema: Serviços de Rede Corporativos 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter centralizados os serviços de Internet/Intranet na CTI garantindo a 
atualização das informações e padronização da visualização. Manter 
empresa especializada para auxiliar na prestação deste serviço 

OE2, IE2.3, OE10, 
IE10.2 

Dez/2016 

b) Manter centralizada a gestão do serviço de correio eletrônico padronizando 
os serviços oferecidos e as regras de segurança. Manter empresa 
especializada para auxiliar na prestação deste serviço 

OE2, IE2.3, OE10, 
IE10.2 

Dez/2016 

c) Estabelecer junto ao Comitê Assessor de TI - CATI a designação da 
responsabilidade pela atualização das informações na Internet e na Intranet 

OE3, IE3.3 Dez/2016 

d) Estabelecer junto ao CATI os requisitos mínimos de divulgação de 
informações e procedimentos de automação de processos na Internet e na 
Intranet 

OE3, IE3.1, IE3.3, 
OE4, IE4.2, OE8, IE 

8.2 
Dez/2016 

 

Tabela 14 – Tema: Serviços de Informação especializados do INPE 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter regulamentação de compra de sistemas de informação 
especializados, destacando os principais pontos relevantes do processo de 
compra tais como especificação técnica, critérios de aceitação, critérios de 
pagamento, documentação necessária, critérios de manutenção e 
atualização (HW e SW), critérios de renovação de suporte, manutenção e 
atualização. 

OE8, IE8.2, IE 8.3 Dez/2016 

 

Tabela 15 – Tema: Segurança da Informação 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Apoiar a Direção na criação do Comitê de Segurança da Informação e 
Comunicações – CSIC de acordo com as normas nacionais, internacionais 
(ABNT e ISO) e regulamentações do Governo Federal na área de segurança 
da informação (SLTI/MP)  

OE4, IE4.1 Set/2016 

b) Apoiar o CSIC na criação da Política de Segurança da Informação (POSIC) 
em atenção às recomendações nacionais, internacionais e do Governo 
Federal. As normas de SIC aplicáveis devem ser definidas para posterior 
geração dos documentos de detalhamento destas normas. 

OE7, IE7.1 Dez/2016 
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Tabela 16 – Tema: Recursos Humanos em TI 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PRAZO 

a) Manter e recompor o seu quadro baseado nas funções que lhe estão 
atribuídas, devendo, dentro do possível, agregar os recursos humanos de 
outras áreas que atualmente desempenham funções TI e que deverão ser 
centralizadas na CTI, considerando também os serviços terceirizados, as 
necessidades de gestão de contratos e todos os serviços que estão sendo 
assumidos, inclusive nos núcleos de TI remotos 

OE10, IE10.2 Dez/2016 

b) Manter ativos os contratos de prestação de serviços de suporte na área de 
infraestrutura e na área de sistemas de software corporativos 

OE8, IE8.4, OE10, 
IE10.2 

Dez/2016 

c) Manter um cronograma de reciclagem técnica de seu pessoal, com ênfase 
nas áreas de TI suportadas de forma corporativa (desenvolvimento WEB, 
banco de dados, soluções Internet/Intranet, segurança da informação, 
redes e comunicação de dados, sistemas de automação, gerenciamento de 
processos, gerenciamento de projetos 

OE10, IE10.1, IE10.4 Dez/2016 

 
 

11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS NA CTI 

Para atendimento às atribuições da CTI, o preenchimento do quadro de pessoal se dá 

por meio de: 

a) Uso do atual quadro de servidores para coordenação de atividades de suporte e 

desenvolvimento de soluções corporativas, e apoio direto na implantação das 

soluções produzidas por meio de contratos de prestação de serviços. Os servidores 

da CTI gerenciam as atividades das equipes que compõem a coordenação, atuando 

em conjunto com as empresas prestadoras de serviços contratadas em cada área; 

b) Uso de empresas especializadas na prestação de serviços de suporte de 

microinformática e redes de comunicação de dados, e uso de empresas 

especializadas na prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento e fábrica 

de software aplicáveis a sistemas de gestão (sistemas corporativos). 

Sobre a prestação de serviços de suporte e manutenção, a CTI mantém um modelo de 

atendimento aderente às orientações da SLTI/MP, corroborado pelas diretrizes de 

governança de TI emitidas pelo TCU, nas quais é indicada a solução de manutenção e 

suporte por meio de serviços especializados prestados por empresas da área de TI, 

demandados através de ordens de serviço. O INPE não dispõe em seu quadro funcional 

de mão de obra indicada para esta finalidade, e os serviços necessários são prestados 

por empresa especializada conforme as orientações de governança do Governo Federal. 
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Segundo esse modelo, uma empresa prestadora dos serviços atende os chamados de 

suporte ao atendimento, realizados mediante sistema específico de solicitação, 

conforme critérios de certificação, obedecendo a um padrão de atendimento baseado 

em um Acordo de Nível de Serviço - Service Level Agreement (SLA). 

Tabela 17 – Servidores lotados na Coordenação de TI 

Área de Atuação Cargos efetivos Quantitativo 

Gestão 

Tecnologista 2 

Pesquisador 1 

Sistemas de Informação 

Tecnologista 3 

Técnico 2 

Infraestrutura 

Tecnologista 4 

Técnico 6 

Planejamento e apoio à gestão 

Tecnologista 2 

Técnico 2 

Secretaria Assistente C&T 1 

 

12. DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LOA 2015 – 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

A seguir são apresentadas as planilhas com detalhamento da programação orçamentária 

da LOA-2015, para despesas com Tecnologia da Informação e Comunicações, 

abrangendo Planos Orçamentários (POs) vinculados ao MCTI e Planos Orçamentários 

(POs) vinculados à AEB. 
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12.1. Detalhamento da PLOA 2016 TI – POs vinculados à Administração Direta / 
MCTI 
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12.2. Detalhamento da PLOA 2016 TI – POs vinculados à AEB 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia a Informação (PDTI) que 

descreve as ações em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) a serem 

realizadas no biênio 2015-2016, de forma a apoiar o INPE no alcance de seus objetivos e 

metas institucionais. 

Aspectos organizacionais, bem como requisitos e diretrizes atualmente adotados pela 

área de Tecnologia da Informação são apresentados. 

Para a construção do plano de ações de TIC apresentado neste documento foram 

considerados os objetivos estratégicos do INPE e da área de TI, as recomendações do 

Governo Federal, as melhores práticas de governança de TI, as demandas identificadas, 

os resultados do PDTI anterior, a análise de ambiente no qual a TI está inserida, a  

situação do quadro de pessoal e a restrição orçamentária do período. 

Buscando atendimento viável e satisfatório das metas institucionais, economicidade para 

o serviço público e melhoria contínua da gestão e governança de TI, os aspectos 

estratégicos e táticos deste plano diretor de ações foram definidos.  

No entanto, este documento requer esforço contínuo de revisão e aperfeiçoamento, para 

contemplar novas recomendações e ajustes necessários. 
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ANEXO I – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO INPE 

Os objetivos estratégicos1 contidos no Plano Diretor do INPE (PDI-INPE 2011-2015) são: 

1. Realizar, em conformidade com o Programa Nacional de Atividades Espaciais, um 

programa de satélites de comunicação e observação da Terra para atender as demandas 

brasileiras e internacionais de comunicação, monitoramento territorial e oceânico, previsão 

do tempo e clima e estudo sobre mudanças globais. 

2. Organizar, em conformidade com o Programa Nacional de Atividades Espaciais, um 

programa de satélites científicos que produza dados inéditos com tecnologia inovadora 

para pesquisa em Clima Espacial e Astrofísica. 

3. Desenvolver, junto à indústria nacional, as tecnologias necessárias para as missões do 

programa espacial brasileiro, enfatizando produtos e processos inovadores. 

4. Capacitar o Laboratório de Integração e Testes às atividades de montagem, integração, 

testes e qualificação requeridas pelos satélites brasileiros. 

5. Manter a infraestrutura de controle de satélites, recepção e disseminação de dados 

espaciais com tecnologia atualizada e padrões internacionais de disponibilidade e 

qualidade. 

6. Ser referência internacional nas atividades de pesquisas e operações em sensoriamento 

remoto continental e oceânico, previsão do tempo e clima sazonal, e mudanças climáticas, 

na região tropical. 

7. Liderar as atividades em Geofísica Espacial, Aeronomia e Astrofísica Instrumental no 

Brasil, por meio de pesquisas de vanguarda e do desenvolvimento de instrumentação 

científica inovadora. 

8. Criar centros operacionais de monitoramento e modelagem de Clima Espacial, Desastres 

Naturais e mudanças do Uso da Terra no Brasil. 

9. Liderar a pesquisa brasileira e os estudos de impactos e vulnerabilidade às Mudanças 

Ambientais Globais, com suporte de modelos avançados do sistema terrestre e de 

infraestrutura de coleta de dados ambientais. 

10. Ampliar a presença nacional do INPE a partir das ações de pesquisas e desenvolvimento  

nos centros regionais na Amazônia, Nordeste e Sul, enfatizando as especialidades e 

desafios de cada região. 

11. Produzir dados, software e metodologias para fortalecer a atuação do INPE na áreas de 

aplicações espaciais, da saúde, segurança pública e desenvolvimento urbano. 

                                                 
1
 Na consecução de sua missão e desses objetivos, o INPE poderá contar com o apoio de uma fundação de 

apoio regularmente constituída e credenciada perante o Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e 
Tecnologia da Informação e conformidade com a Lei nº 8959/94 e suas atualizações. 
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12. Prover a infraestrutura, a gestão de competências e de pessoas, e os serviços 

administrativos de forma a garantir a plena execução das atividades do INPE. 
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ANEXO II – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 

  PETI 2015-2016 - Objetivos Estratégicos de TI PETI 2015-2016 - Iniciativas Estratégicas de TI 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s
 

OE1 - Aprimorar os sistemas de gestão e suporte do INPE sob 
responsabilidade da CTI 

IE1.1 - Modernizar os sistemas institucionais e implantar novos sistemas conforme a demanda 
IE1.2 - Apoiar a implantação de sistemas institucionais desenvolvidos no INPE nos órgãos públicos 
interessados 
IE1.3 - Prover a integração de soluções de TI com sistemas do Governo Federal 
IE1.4 - Manter apoio de cooperação a projetos de sistemas computacionais de outros órgãos 
públicos 
IE1.5 – Manter desenvolvimento, manutenção e suporte de páginas web nos portais Intranet e 
Internet 
IE1.6 – Apoiar a definição e automatizar processos administrativos do INPE 

OE2 - Buscar a satisfação dos clientes dos serviços de TIC do INPE 
IE2.1 -  Manter atualizado o Catálogo de serviços de TI                                                                                             
IE2.2 -  Implementar mecanismos de medição da qualidade dos serviços de TIC                                                        
IE2.3 -  Manter os produtos e serviços de TIC atualizados e em correto funcionamento 

OE3 -  Prover meios para aprimorar a transparência das informações do 
INPE 

IE3.1 - Implementar mecanismos para disponibilizar dados do INPE para a sociedade                                               
IE3.2 - Prover meios de TI para disponibilização de informações dos sistemas institucionais aos 
sistemas estruturantes do Governo Federal, conforme demanda                                                                                                 
IE3.3- Apoiar a implantação da Política institucional de disponibilização e atualização de 
informações na Internet e na Intranet-INPE 

P
ro

c
e
s
s
o

s
 OE4 - Aprimorar os processos de planejamento e organização de TIC 

IE4.1 - Estruturar e atualizar as atribuições das áreas internas da CTI 
IE4.2 - Promover a gestão de processos e projetos da área 
IE4.3 - Manter aprimoramento contínuo da governança de TI   
IE4.4 - Elaborar e implantar o Plano de gestão de continuidade de negócios de TI 
IE4.5 - Elaborar e implantar o Processo de gestão de ativos de informação do INPE 
IE4.6 - Manter atualizado o Planejamento Estratégico de TI (PETI) segundo orientações do SISP 
IE4.7 - Manter atualizado o Plano Diretor de TI (PDTI) segundo orientações do SISP  
IE4.8 – Manter atualizados os documentos “as built” da infraestrutura de TI  corporativa 

OE5 - Aprimorar os processos de entrega e suporte dos serviços de TIC do 
INPE 

IE5.1 - Minimizar o impacto de riscos ao negócio 
IE5.2 - Prover níveis adequados aos serviços de TIC  
IE5.3 - Buscar aderência aos padrões tecnológicos do governo 
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  PETI 2015-2016 - Objetivos Estratégicos de TI PETI 2015-2016 - Iniciativas Estratégicas de TI 

P
ro

c
e
s
s
o

s
 (

c
o

n
t.

) 

OE6 - Aprimorar os processos de comunicação da TI 
IE6.1 - Aprimorar a comunicação e o relacionamento com os usuários 
IE6.2 - Disponibilizar soluções para facilitar a comunicação de iniciativas e projetos de TIC 

OE7 - Aprimorar os processos de segurança da informação e 
comunicações do INPE 

IE7.1 - Apoiar a definição e a implantação da Política de Segurança da Informação do INPE 
IE7.2 - Apoiar a elaboração e a implantação do Processo de gestão de riscos e segurança da 
informação 
E7.3 - Apoiar a elaboração e a implantação do Processo de gestão de incidentes de segurança da 
informação  
IE7.4 - Apoiar a manutenção e a divulgação interna das normas de segurança da informação 
IE7.5 – Implantar e gerenciar soluções de TIC em conformidade com os padrões de segurança 
adotados pelo INPE 

OE8 - Aprimorar os processos de aquisição, implementação e manutenção 
de soluções de TIC 

IE8.1 - Buscar soluções de TIC que atendam os processos de negócio do INPE de forma integrada, 
sempre que possível, com os demais sistemas institucionais existentes 
IE8.2 - Manter padronizados os processos de aquisição, implementação e manutenção de soluções 
de TI 
IE8.3 - Prestar apoio às equipes técnicas das demais áreas do INPE na aquisição e implementação 
de soluções de TIC 
IE8.4 –  Fiscalizar e administrar os contratos celebrados pela Coordenação de Tecnologia da 
Informação 

OE 9 - Aprimorar os processos de monitoramento e avaliação de soluções 
de TIC 

IE9.1 - Manter atualizados os processos de  monitoramento e avaliação das soluções de TIC 

S
u

s
te

n
ta

ç
ã
o

 

OE10 - Otimizar recursos humanos 

IE10.1 -  Manter e aperfeiçoar a gestão de recursos humanos de TI 
IE10.2 -  Manter as habilidades de TI  necessárias para atender as estratégias de TI do INPE  
IE10.3 - Prover treinamento em software básico e aplicações de uso geral (editor de texto, 
planilhas, entre outros...) aos clientes 
IE10.4 - Atualizar e acompanhar o plano de capacitação de servidores na área de TI 

OE11 - Otimizar recursos orçamentários IE11.1 -  Manter o apoio financeiro das áreas finalísticas para execução dos projetos de TI 
IE11.2 - Aprimorar a efetividade na utilização de recursos orçamentário 

OE12 - Otimizar recursos  tecnológicos 

IE12.1 - Manter a infraestrutura de TIC atualizada e adequada às necessidades do INPE 
IE12.2 - Determinar o direcionamento tecnológico de TIC do INPE em consonância com as 
orientações do Governo Federal 
IE12.3 - Aprimorar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica na aquisição, uso 
e descarte dos recursos tecnológicos de TIC 
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ANEXO III – SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI ANTERIOR 

As ações de TI previstas no PDTI 2015-2016 V.05, as estratégias relacionadas e a situação de 

cumprimento das ações por tema são apresentadas nas tabelas a seguir. 

Tabela 1 - Tema: Gestão de TI 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Reforçar a atuação dos grupos que integram a 
CTI: Serviço de Tecnologia da Informação, 
Grupo de Sistemas de Informação e Dados e da 
Assessoria de Gestão de TI e Novas 
Tecnologias. Efetuar transferência de recursos 
humanos de outras áreas, sempre que possível, 
para compor grupos fortes e com alta sinergia 
dentro da CTI 

OE10, IE10.1, IE10.2 

Realizada. 
A CTI abrange 3 principais grupos: 

Serviços de Tecnologia da Informação 
– STI, Grupo de Desenvolvimento de 
Sistemas Institucionais – GSI e Grupo 
de Apoio e Planejamento de TI - GAP 

b) Manter os Núcleos Remotos de TI em cada 
Unidade do INPE, subordinadas à área de TI, 
representada pela CTI 

OE10, IE10.2 

Parcialmente realizada. 
Foi criado o núcleo de TI em Cachoeira 

Paulista. 
Falta implantar em CBA, Belém, Santa 

Maria e demais unidades. 

c) Atribuir responsabilidade global ao serviço 
corporativo de TI sobre todos os aspectos de 
rede. As conexões dedicadas a aplicações 
devem ser solicitadas como específicas pelo 
serviço, e devem ser igualmente providas pela 
CTI. 

OE12, IE12.2 Parcialmente realizada. 

d) Planejar as atividades de tecnologia da 
informação do INPE para o biênio incluindo as 
necessidades orçamentárias, tanto para as 
atividades de manutenção, quanto investimentos 
em novas ações de TI (novos projetos, novos 
produtos, novos equipamentos) 

OE4, IE4.7 
Realizada. 

Atividades de TI descritas no plano de 
ações do PDTI. 

e) Planejar as novas tecnologias a serem 
estudadas no biênio e eventualmente aplicadas 
na área de TI do INPE 

 
OE5, IE5.3, OE8, IE8.1, OE12, 

IE12.2 
Realizada 

f) Efetivar ações de governança de TI em 
atendimento às recomendações do Governo 
Federal e em aderência às recomendações 
nacionais e internacionais 

 
OE1, IE1.3, OE4, IE4.3, OE5, 

IE5.3, OE12, IE12.2 

Realizada. 
Ações de Governança de TI foram e 

estão sendo realizadas em 
atendimento às recomendações do 

TCU 

 
  



 
 

74 

 

 

Tabela 2 - Tema: Sistemas computacionais de uso corporativo 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Instalar e manter sistema de controle do parque de 
equipamentos existente, com a localização 
(integrado com o patrimônio), responsável, 
configuração (HW e SW), aplicações (caso 
específicas), status e serviços de manutenção 
efetuados. Este sistema deve produzir relatórios 
que permitam gerir o parque de equipamentos, 
avaliar desempenho das manutenções, entre 
outros. 

OE1, IE1.1, OE2, IE2.3 
Realizada. 

Sistema de Patrimônio instalado no 
INPE/SJC 

b) Estabelecer um calendário de compras padrão e 
compras centralizadas na CTI, incorporando 
hardware e software corporativo. Estas compras 
devem ser viabilizadas pela transferência de 
recursos das áreas requisitantes 

OE8, IE8.3, OE11, IE11.1, 
IE11.2 Parcialmente realizada. 

c) Manter modelos e especificações padronizadas de 
equipamentos de microinformática, determinando 
que, sempre que aplicável, as compras sejam 
feitas com base nestes modelos pré-definidos 

OE8, IE8.2, IE8.3 Realizada. 

d) Disponibilizar aos usuários recursos 
computacionais considerados de uso corporativo, 
que incluem: “desktops”, “notebooks”, estações 
servidoras, impressoras, com diferentes categorias 
de desempenho e capacidade, seguindo os 
modelos definidos pelo STI/CTI 

OE8, IE8.1 Realizada. 

e) Manter a definição das especificações 
padronizadas de equipamentos, aplicável a todas 
as unidades do INPE, com aquisições 
centralizadas no STI/CTI 

OE8, IE8.2 Realizada 

f) Implantar e manter um serviço de aceitação 
centralizado no STI/CTI, utilizando empresa 
especializada para executar esta função. 

OE5, IE5.2, OE10, IE10.2 Realizada. 

g) Manter as normas e padrões para aquisição de 
software de uso corporativo, efetuando análise 
contínua de forma a avaliar a aplicação de novos 
pacotes existentes no mercado (versões de 
aplicativos Microsoft Office, sistemas operacionais 
Windows, Linux e Mac) 

OE5, IE5.3, OE8, IE8.2, IE8.3 Realizada 

h) Manter o serviço de suporte e manutenção 
qualificado utilizando serviço especializado e 
considerando a substituição de equipamentos e 
partes para reduzir o tempo não operacional dos 
sistemas. A empresa prestadora deste serviço 
deve incorporar padrões de prestação de serviço 
(Service Level Agreement - SLA), incorporar 
serviços de ServiceDesk em nível nacional e 
suporte local 

OE5, IE5.2, OE10, IE10.2 Realizada. 

i) Garantir a renovação mínima do parque de 90% 
de máquinas com idade inferior a 8 anos e 50% 
com idade inferior a 4 anos 

OE12, IE12.1 
Parcialmente realizada. 

O orçamento do período foi insuficiente 
para esta ação. 

j) Manter parte dos serviços de impressão por meio 
de outsourcing, através de contrato de locação de 
impressoras 

OE11, IE11.2, OE12, IE12.1, 
IE12.2, IE12.3 

Realizada 
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Tabela 3 - Tema: Sistemas computacionais de uso específico 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter regulamentação de compra de serviços 
computacionais de uso específico, destacando 
os principais pontos relevantes do processo de 
compra tais como especificação técnica, critérios 
de aceitação, critérios de pagamento, 
documentação necessária, critérios de 
manutenção e atualização (HW e SW), critérios 
de renovação de suporte, manutenção e 
atualização 

OE8, IE8.2, IE8.3 Realizada 

b) A especificação, aquisição, operação e gestão 
dos processos de suporte, manutenção e 
atualização de sistemas computacionais de uso 
específico tem gestão por parte da área 
finalística, com apoio da CTI 

OE8, IE8.2, IE8.3 Realizada 

c) Realizar análise contínua dos processos de 
aquisição de sistemas computacionais de uso 
específico, de forma a avaliar se podem ser 
substituídos por sistemas computacionais 
considerados de uso corporativo 

OE12, IE12.2, IE12.3 Parcialmente realizada. 

d) Prestar apoio aos grupos específicos de 
especialistas mantidos para suporte em 
supercomputadores utilizados em área finalística 

OE8, IE8.3 Realizada 

e) Manter o apoio, por meio de cooperação técnica, 
a projetos de sistemas computacionais de uso 
específico de outros órgãos federais, garantindo 
repasse de conhecimento e participação em 
ações de cunho social. Destaque-se o projeto da 
urna eletrônica na Justiça Eleitoral, infraestrutura 
de redes de órgãos do Ministério da Defesa, 
infraestrutura computacional da Assessoria 
Jurídica da AGU – CJU, dentre outros 

OE1, IE1.4 Realizada 

 

Tabela 4 - Tema: Sistemas auxiliares a ambientes computacionais 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Atender a demanda de suporte a sistemas 
auxiliares a ambientes computacionais 
dispositivos de uso periférico tais como: 
nobreaks, filtros de linha, estabilizadores, 
chaveadores, e demais miscelâneas utilizadas 
com esta finalidade  

OE10, IE10.2 Realizada 

b) Manter atualizadas as especificações de 
sistemas auxiliares a ambientes computacionais, 
conduzindo seu processo de aquisição de forma 
a atender as todas unidades do INPE 

OE8, IE8.2, IE8.3 Realizada 
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Tabela 5 - Tema: Redes 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter padrões mínimos de desempenho e 
segurança da informação de rede local 
incorporando aspectos de segurança, controle de 
acessos e serviços autorizados. 

OE7, IE7.5, OE8, IE8.2 

Realizada. 
Existem dois gateways no INPE (INPE 
SJC e INPE CPA) por onde trafegam 
as informações. Foram implantadas 

regras de segurança de acesso, filtros 
e acesso VPN. Foi implantado o 

módulo ASA, firewall de hardware. 

b) Centralizar o serviço de rede e padronizar 
gradativamente, estabelecendo como meta para 
este biênio de 90% de padronização. Todos os 
servidores da rede deverão ser controlados pelo 
STI/CTI 

OE7, IE7.5, OE8, IE8.2 

Parcialmente realizada. 
No INPE SJC (40%, incluindo OBT, LIT 

e Biblioteca). No INPE CPA (10%). 
Foram implantados servidores na OBT 

e INPE-CPA. 

c) Manter o serviço corporativo de suporte e 
manutenção de rede por meio de empresa 
especializada cobrindo a sede do INPE e unidades 
remotas. Deverão ser providos equipamentos de 
reserva para diminuir o tempo de reparo das 
quedas da conexão 

OE10, IE10.2, OE5, IE5.1 Realizada 

d) Implantar um serviço de rede sem fio no padrão 
INPE em 80% dos prédios de SJC 

OE8, IE8.1, OE12, IE12.1 

Parcialmente realizada. 
No INPE-SJC, implantada WI-FI em 

80% dos prédios. Em implantação no 
INPE-CPA. 

e) Avaliar as conexões físicas de todos os prédios do 
INPE (em todos os núcleos remotos) garantindo 
que ao final do biênio 80% utilizem cabos e 
equipamentos atualizados 

OE12, IE12.1 Parcialmente realizada. 

f) Manter os meios de monitoração de tráfego em 
todo o INPE (inclusive nos núcleos remotos) de 
forma a se acompanhar a demanda e o tipo da 
informação trafegada 

OE9, IE9.1 Realizada 

g) Gerenciar a manter ativas as conexões entre o 
INPE e a RNP em todas suas unidades 

OE2, IE2.3, OE9, IE9.1, OE12, 
IE12.1 

Realizada 

h) Gerenciar os recursos de rede para unidades do 
governo federal e instituições de ensino e 
pesquisa da região do Vale do Paraíba, na 
condiç o de “ponto de presença” da Rede 
Nacional de Pesquisa – RNP e Academic Network 
of São Paulo - ANSP, garantindo o backbone 
Internet a estas instituições, além de serviços de 
consultoria e cooperação técnica 

OE2, IE2.3, OE9, IE9.1 Realizada 

i) Gerenciar e manter ativas as conexões entre a 
sede do INPE (SJCampos) e demais unidades por 
meio do backbone privativo de comunicação de 
dados (rede WAN) 

OE2, IE2.3, OE9, IE9.1 Realizada 

j) Manter um padrão mínimo de desempenho e de 
equipamentos para os backbones de rede em 
cada uma das unidades, de forma a garantir um 
gerenciamento adequado destes ambientes, com 
configurações padronizadas 

OE2, IE2.3, OE9, IE9.1, OE12, 
IE12.1 

Realizada 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

k) Manter os ambientes de rede do INPE protegidos 
por firewalls, instalados nos acessos das unidades 
do INPE com a Internet. A configuração dos 
firewalls do INPE deve ser mantida pelo CTI/STI. 

OE7, IE7.5 Realizada. 

l) Manter estrutura de DMZ (Demilitarized Zone) 
para acomodar estações servidoras que 
hospedam serviços oferecidos via WEB. O 
gerenciamento da DMZ do INPE deve ser de 
responsabilidade da CTI/STI 

OE7, IE 7.5 
Realizada. 

A DMZ do INPE-SJC é gerenciada pela 
CTI/STI. 

m) Manter atualizadas as documentações sobre:  
m.1) Topologia de rede e dos equipamentos 
utilizados nos backbones das diversas unidades 
do INPE;  
m.2) Cada ambiente de redes locais das unidades 
do INPE; 
m.3) Inventário consolidado de todos os 
equipamentos instalados e em uso nas unidades 
do INPE.  

OE4, IE4.8 Parcialmente realizada.  
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Tabela 6 - Tema: Gerenciamento de Dados 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter regras mínimas de proteção dos dados 
sejam estes corporativos ou específicos. Estas 
regras devem cobrir gerenciamento, segurança de 
acesso, backup contra falha de hardware e contra 
incêndio, níveis mínimos de recuperação em caso 
de falhas 

OE7, IE7.1, IE7.2, IE7.3, 
IE7.4, IE7.5 
 

Realizada. 
Uso de melhores práticas de segurança 

da informação recomendadas pela 
ABNT/ISO, ITIL, COBIT e por órgãos 

de controle e SIC do Governo Federal. 

b) Manter ativas as licenças restantes (ainda em 
operação e em fase de migração para 
PostgreSQL) do Oracle e prestar serviços de 
apoio as áreas que ainda utilizam este recurso. 
Uma empresa especializada deverá auxiliar na 
prestação deste serviço 

OE8, IE8.3, IE8.4, 
OE10, IE10.2 

Realizada. 
Renovado o suporte técnico da Oracle 
somente para o Oracle 10 por 1 ano 

(de 25/11/2015 a 25/11/2016). 

 

Tabela 7 - Tema: Sistemas de Informação 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter metodologia padrão para desenvolvimento 
dos sistemas de informação institucionais 

OE4, IE4.2, IE4.3, OE8, IE8.2 

Realizada. 
O Processo de Desenvolvimento de 

Software da CTI (PS) é mantido 
atualizado. 

b) Avaliar todos os processos administrativos 
institucionais existentes, automatizados ou não, 
concebendo uma solução integrada destes 
serviços, incorporando interfaces com os sistemas 
externos do Governo Federal. Implantar os 
processos atualmente informatizados (de forma 
isolada) na solução integrada concebida. Para 
estas atividades contratar uma empresa 
especializada para executar estas duas tarefas 
previstas 

OE1, IE1.3, IE1.6, OE8, IE8.1, 
IE8.2 

Parcialmente realizada. 
Os principais sistemas administrativos 
institucionais que requerem integração 

com sistemas estruturantes do 
Governo Federal estão sendo 

analisados. O primeiro sistema a ser 
integrado com os sistemas externos do 
Governo Federal será o sistema de RH, 

que está em fase de projeto de 
desenvolvimento. 

Já existe uma arquitetura interna na 
qual os novos sistemas de gestão 

estão sendo desenvolvidos de modo 
integrado. 

c) Automatizar os serviços de suporte a escritórios 
reduzindo o trânsito de papel e incorporando o uso 
de assinaturas digitais 

OE1, IE1.1, IE1.6, OE8, IE8.1 

Parcialmente realizada. 
A área de TI oferece o serviço de 
digitalização de documentos para 
armazenamento de documentos 

arquivísticos eletrônicos. 
A implantação do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI encontra-se em 

análise. 

d) Conceber um sistema de informações gerenciais a 
ser desenvolvido nos próximos anos. Contratar 
uma empresa especializada para auxiliar o 
desenvolvimento deste serviço 

OE1, IE1.1, OE8, IE8.1,  
OE10, IE10.2 

Realizada. 
Em desenvolvimento o Sistema de 

Informações Gerenciais – Dashboard 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

e) Planejar e desenvolver um sistema de automação 
de escritório objetivando automatizar diversas 
funções como encaminhamento de memorandos, 
controle de processos, solicitação de passagens, 
solicitação de viaturas, reserva de salas de 
reunião, solicitação de treinamento, solicitação de 
materiais de escritório todas integradas à Intranet 

OE1, IE1.1, OE8, IE8.1 

Parcialmente realizada. 
Esta ação foi reavaliada e modificada 

para atendimento à necessidade 
prioritária de solicitação de viaturas. 

Está em desenvolvimento o Sistema de 
Gestão de Transportes com objetivo 

especifico. 
 

f) Estabelecer o método e as ferramentas 
necessárias para o acompanhamento dos 
projetos, definindo relatórios de progresso, 
marcos, produtos entregues, verificações, 
processo de aceitação, bem como 
interdependência entre as atividades das divisões 
do STI 

OE4, IE4.2, IE4.3 

Parcialmente realizada. 
Está em desenvolvimento pela Equipe 
GAP - Grupo de Apoio e Planejamento 
de TI o Processo de Desenvolvimento 
e Gerenciamento de Projetos da CTI 
(PDP). Documentos de projeto estão 

sendo revisados e implantados no novo 
processo. 

g) Planejar e desenvolver um sistema de compras 
automatizando todas as fases e integrando-o ao 
SIAFI/SIPLAN e à Intranet, definindo os 
procedimentos manuais necessários. 

OE1, IE1.1, IE1.3, OE8, IE8.1 
Realizada. 

Em análise a integração dos sistemas 
SIPLAN com CONFAC 

h) Planejar e desenvolver o sistema de recursos 
humanos do INPE, integrado à Intranet e ao 
SIAPE, definindo os procedimentos manuais 
necessários 

OE1, IE1.1, IE1.3, OE8, IE8.1 

Parcialmente realizada. 
O sistema de RH do INPE está em fase 
de projeto de desenvolvimento e será 

integrado ao sistema SIAPE do 
Governo Federal. 

 

Tabela 8 - Tema: Serviços de Rede Corporativos 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter centralizados os serviços de 
Internet/Intranet na CTI garantindo a atualização 
das informações e padronização da visualização. 
Manter empresa especializada para auxiliar na 
prestação deste serviço 

OE2, IE2.3, OE10, IE10.2 
 

Realizada 

b) Manter centralizada a gestão do serviço de correio 
eletrônico padronizando os serviços oferecidos e 
as regras de segurança. Manter empresa 
especializada para auxiliar na prestação deste 
serviço 

OE2, IE2.3, OE10, IE10.2 

Realizada. 
A migração de contas de e-mail para o 
serviço de correio corporativo tem sido 

realizada pela Central IT 

c) Estabelecer junto com as todas as áreas do INPE 
a designação da responsabilidade pela 
atualização das informações na Internet e na 
Intranet 

OE3, IE3.3 
Parcialmente realizada. 

Está sendo discutido no Comitê 
Assessor de TI (CATI). 

d) Estabelecer junto a todas as áreas do INPE, 
os requisitos mínimos de divulgação de 
informações e procedimentos de automação 
de processos na Internet e na Intranet 

OE3, IE3.1, IE3.3, OE4, 
IE4.2, OE8, IE 8.2 

Parcialmente realizada. 
A ser discutido no Comitê Assessor 

de TI (CATI). 
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Tabela 9 - Tema: Serviços de Informação especializados do INPE 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter regulamentação de compra de sistemas de 
informação especializados, destacando os 
principais pontos relevantes do processo de 
compra tais como especificação técnica, critérios 
de aceitação, critérios de pagamento, 
documentação necessária, critérios de 
manutenção e atualização (HW e SW), critérios de 
renovação de suporte, manutenção e atualização 

OE8, IE8.2, IE 8.3 
Realizada. 

Elaboramos requisições de compra 
com informações padronizadas. 

 
 

Tabela 10 - Tema: Segurança da Informação 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Revisar escopo, composição e vinculação do 
Grupo de Segurança de Redes então vigente 
(DE/DIR-1206v07 de junho/2011) observando as 
normas nacionais e internacionais aplicáveis (série 
ISO 27000), e regulamentações do Governo 
Federal na área de segurança da informação 
(DSIC e SLTI/MP) 

OE4, IE4.1 

Não realizada. 
Foi criado novo Grupo de Segurança 

de Sistemas e Redes – GSR, por meio 
da DE/DIR-1206v09, em agosto/2015, 

com atribuições aprovadas pela 
Direção do INPE, e descritas no item 

6.8 – Segurança da Informação, neste 
PDTI. 

b) Gerar uma Política de Segurança da Informação a 
partir do novo grupo de segurança, em atenção às 
recomendações nacionais, internacionais e do 
Governo Federal. As normas aplicáveis devem ser 
definidas para posterior geração dos documentos 
de detalhamento destas normas 

OE7, IE7.1 

Parcialmente realizada. 
Minuta da POSIC 80% desenvolvida. 
Falta constituir Comitê de Segurança 

da Informação e Comunicações (CSIC) 
para revisar e implantar a POSIC. 
O CSIC deve ser vinculado a alta 

Direção do INPE, e suas atribuições 
devem ser estabelecidas em 

atendimento às recomendações do 
Governo Federal (DSIC – 

Departamento de Segurança da 
Informação e Comunicações do 

Governo Federal, IN03 e Normas 
Complementares). 

As competências do CSIC e GSR 
devem ser avaliadas. 
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Tabela 11 - Tema: Recursos Humanos em TI 

AÇÕES ESTRATÉGIAS SITUAÇÃO 

a) Manter e recompor o seu quadro baseado nas 
funções que lhe estão atribuídas, devendo, dentro 
do possível, agregar os recursos humanos de 
outras áreas que atualmente desempenham 
funções TI e que deverão ser centralizadas na 
CTI, considerando também os serviços 
terceirizados, as necessidades de gestão de 
contratos e todos os serviços que estão sendo 
assumidos, inclusive nos núcleos de TI remotos 

OE10, IE10.2 Realizada 

b) Manter ativos os contratos de prestação de 
serviços de suporte na área de infraestrutura e na 
área de sistemas de software corporativos 

OE8, IE8.4, OE10, IE10.2 Realizada 

c) Manter um cronograma de reciclagem técnica de 
seu pessoal, com ênfase nas áreas de TI 
suportadas de forma corporativa (desenvolvimento 
WEB, banco de dados, soluções Internet/Intranet, 
segurança da informação, redes e comunicação 
de dados, sistemas de automação, gerenciamento 
de processos, gerenciamento de projetos 

OE10, IE10.1, IE10.4 Realizada 

 


