
ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI - Tarefas
# Título Situação Alinhamento com PE-NTI Alinhamento com PDTI# Título Situação Alinhamento com PE-NTI Alinhamento com PDTI

AGO-01 - IMPLEMENTAÇÃO DO FORMULÁRIO DE MAPA DE PREÇOS NO SAC-STI (CONCLUÍDO) (3)

359 Adequações e ajustes - nova instalação drupal/tema do governo 
federal

Concluída M01-A01: Contratar e implantar solução de datacenter institucional M01: prover adequações na 
infraestrutura e instalação do 
datacenter  institucional

359 Adequações e ajustes - nova instalação drupal/tema do governo 
federal

Concluída M01-A01: Contratar e implantar solução de datacenter institucional M01: prover adequações na 
infraestrutura e instalação do 
datacenter  institucional

358 Criar ambiente de teste para site contratacaoti.ufrpe.br Concluída Não se aplica Não se aplica

358 Criar ambiente de teste para site contratacaoti.ufrpe.br Concluída Não se aplica Não se aplica

244 Implementar formulário Mapa de Preços usando Drupal Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas, M9-A21: Acompanhar e dar suporte para implantação dos 
sistemas de informação

Não se aplica

244 Implementar formulário Mapa de Preços usando Drupal Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas, M9-A21: Acompanhar e dar suporte para implantação dos 
sistemas de informação

Não se aplica

AGO-02 - IMPLANTAR PROCESSO DE GESTÃO E GOVERNANÇA PARA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI (NÃO INICIADO) (3)

247 Validação e publicação do processo Nova M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

247 Validação e publicação do processo Nova M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

246 Modelar processo de negócio Nova M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

246 Modelar processo de negócio Nova M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

245 Identificar e consolidar legislação, metodologias e boas práticas 
sobre o tema

Nova M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

245 Identificar e consolidar legislação, metodologias e boas práticas 
sobre o tema

Nova M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

AGO-03 - ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI (CONCLUÍDO) (7)

356 Elaborar documentação - Aquisição de componentes eletrônicos de 
computadores

Concluída Não se aplica

356 Elaborar documentação - Aquisição de componentes eletrônicos de 
computadores

Concluída Não se aplica

352 ajuste do Termo de Referência - orientações do MP, cota reservada 
para ME/EPP

Concluída Não se aplica Não se aplica

352 ajuste do Termo de Referência - orientações do MP, cota reservada 
para ME/EPP

Concluída Não se aplica Não se aplica

351 Analisar solicitações de impugnação - Edital contratação de 
equipamentos de informática - pregão 23/2017

Concluída Não se aplica Não se aplica

351 Analisar solicitações de impugnação - Edital contratação de 
equipamentos de informática - pregão 23/2017

Concluída Não se aplica Não se aplica

253 Ajustar Termo de Referência  - contratação equipamentos de 
informática

Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

253 Ajustar Termo de Referência  - contratação equipamentos de 
informática

Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

252 Ajustar documentação - novo pregão de garantia de equipamentos 
de rede

Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

252 Ajustar documentação - novo pregão de garantia de equipamentos 
de rede

Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

249 Elaborar ARP para contratação de solução de TI para segurança e 
vídeo monitoramento

Resolvendo M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

M09: Implantar solução 
institucional de segurança 
universitária através de 
vídeomonitoramento

249 Elaborar ARP para contratação de solução de TI para segurança e 
vídeo monitoramento

Resolvendo M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

M09: Implantar solução 
institucional de segurança 
universitária através de 
vídeomonitoramento

248 Elaborar ARP para contratação de serviço de impressão 
institucional

Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

Não se aplica

248 Elaborar ARP para contratação de serviço de impressão 
institucional

Concluída M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, 
que inclua capacitações técnicas

Não se aplica

AGO-04 - MONITORAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI (CONCLUÍDO) (2)

251 Acompanhar ARP de equipamentos de rede Concluída Não se aplica M04: ampliar cobertura de 
sinal da rede sem fio (Wi-Fi) 
institucional, M05: 
ampliação/substituição da 
infraestrutura de rede cabeada 
institucional
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# Título Situação Alinhamento com PE-NTI Alinhamento com PDTI# Título Situação Alinhamento com PE-NTI Alinhamento com PDTI
251 Acompanhar ARP de equipamentos de rede Concluída Não se aplica M04: ampliar cobertura de 

sinal da rede sem fio (Wi-Fi) 
institucional, M05: 
ampliação/substituição da 
infraestrutura de rede cabeada 
institucional

250 Acompanhar ARP de ampliação de equipamentos do datacenter Concluída Não se aplica Não se aplica

250 Acompanhar ARP de ampliação de equipamentos do datacenter Concluída Não se aplica Não se aplica

AGO-05 - REVISÃO DO PE-NTI 2016-2019 (SUSPENSO) (1)

405 Realizar revisão do PE-NTI 2016-2019 Cancelada M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

405 Realizar revisão do PE-NTI 2016-2019 Cancelada M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

AGO-06 - MONITORAMENTO DO PE-NTI 2016-2019 (SUSPENSO) (1)

327 Analisar software Qlik Sense Desktop Concluída Não se aplica Não se aplica

327 Analisar software Qlik Sense Desktop Concluída Não se aplica Não se aplica

AGO-07 - MONITORAMENTO DO PDTI 2017-2020 (SUSPENSO) (1)

406 Realizar monitoramento do PDTI 2017-2020 Cancelada M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

406 Realizar monitoramento do PDTI 2017-2020 Cancelada M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

AGO-08 - LEVANTAMENTO DE METODOLOGIA ÁGIL PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE GOVERNANÇA DE TI (EM ANDAMENTO) (1)

368 Realizar estudo da literatura e boas práticas de gestão ágil em 
projetos

Resolvendo M17-A45: Implantar mecanismos de gestão à vista, Não se aplica M27: Implantar nível inicial do 
processo de gestão de TI

368 Realizar estudo da literatura e boas práticas de gestão ágil em 
projetos

Resolvendo M17-A45: Implantar mecanismos de gestão à vista, Não se aplica M27: Implantar nível inicial do 
processo de gestão de TI

AGO-09- RESPONDER AOS RELATÓRIOS DE LEVANTAMENTO E CONTROLE SOLICITADOS PELA UFRPE, MPOG, CGU E TCU (CONCLUÍDO) (2)

404 Elabora Plano de Ação conforme Ofício Circular no 7/2017/CGPO/ 
DIFES/SESU/SESU-MEC

Concluída M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

404 Elabora Plano de Ação conforme Ofício Circular no 7/2017/CGPO/ 
DIFES/SESU/SESU-MEC

Concluída M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em 
todos os níveis (estratégico, tático e operacional)

M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

397 Levantamento e resposta ao Questionário PerfilGov 2016 Concluída Não se aplica M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

397 Levantamento e resposta ao Questionário PerfilGov 2016 Concluída Não se aplica M28:  Fortalecer área de 
governança de TI

AGO-10- MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS (EM ANDAMENTO) (6)

366 Elaboração de processo desfazimento de bens de informática Resolvendo M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI Não se aplica

366 Elaboração de processo desfazimento de bens de informática Resolvendo M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI Não se aplica

213 Avaliação da Suite Citsmart-GRP Concluída M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais, M23-A59: Prover 
e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis 
(estratégico, tático e operacional), M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do 
Órgão de TI

Não se aplica

213 Avaliação da Suite Citsmart-GRP Concluída M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais, M23-A59: Prover 
e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis 
(estratégico, tático e operacional), M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do 
Órgão de TI

Não se aplica

212 Ajustar modelagem do Processo de Atendimento a Chamados Resolvendo M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI Não se aplica

212 Ajustar modelagem do Processo de Atendimento a Chamados Resolvendo M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI Não se aplica

211 Analisar Processo de Atendimento a Chamados Concluída M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI

211 Analisar Processo de Atendimento a Chamados Concluída M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI

210 Página com informações de "Regras gerais" - Processo de 
Atendimento da Oficina

Concluída M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI Não se aplica

210 Página com informações de "Regras gerais" - Processo de 
Atendimento da Oficina

Concluída M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI Não se aplica

205 Ajustar página de "Perguntas Frequentes" do NTI com link para 
modelos BPMN

Concluída M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI

205 Ajustar página de "Perguntas Frequentes" do NTI com link para 
modelos BPMN

Concluída M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI

AGO-11 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI (CONCLUÍDO) (1)

206 Planejar capacitação em cursos ofertados pela ESR-RNP em 2017 Concluída M15-A36: Planejar anualmente o Programa de capacitação dos servidores do Órgão de TI, 
M15-A37: Participar de capacitações providas pela ESR/RNP de acordo com a cota para 
UFRPE

M25: assegurar a capacitação 
continuada de servidores de 
TI
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206 Planejar capacitação em cursos ofertados pela ESR-RNP em 2017 Concluída M15-A36: Planejar anualmente o Programa de capacitação dos servidores do Órgão de TI, 

M15-A37: Participar de capacitações providas pela ESR/RNP de acordo com a cota para 
UFRPE

M25: assegurar a capacitação 
continuada de servidores de 
TI
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