
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL 2017 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) 

 

1. INDICADORES E METAS DA DTI 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES METAS 

OE07 - Ampliar a informatização de 

processos administrativos e acadêmicos 
1.Percentual de inciativas estratégicas 

concluídas referente a informatização de 

processos  

 

Executar 85% das inciativas estratégicas de 

informatização de processos administrativos e 

acadêmicos do PDTIC1 em 2017 

OE1 – Aperfeiçoar a gestão 

orçamentária e financeira 
2.Percentual de Execução Orçamentária de TI 

Realizar 80% da Execução Orçamentária de 

TI do PCTIC2 em 2017 

OE11 - Aperfeiçoar Processos e 

Procedimentos Institucionais 3.Percentual de iniciativas estratégicas 

concluídas referente a  aperfeiçoamento de 

processos e procedimentos 

Executar 80% das iniciativas estratégicas do 

PDTIC visando o aperfeiçoamento de 

processos e procedimentos institucionais em 

2017 

OE02 - Ampliar as atividades de 

capacitação dos servidores visando às 

áreas de prioridades e mapeamento das 

competências 

4. Nº de servidores capacitados em temas 

alinhados ao PDTIC 

Capacitar 70% dos servidores em temas 

alinhados ao PDTIC em 2017. 

                                                           
1 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC é o instrumento de gestão que contêm o diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 

processos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC visando atender às necessidades tecnológicas e de informação do Instituto Federal de Sergipe - IFS, 

para o período 2014-2019 (http://www.ifs.edu.br/governanca-de-ti/pdtic). 

 
2 Plano de Contratações  de  Soluções  de  Tecnologia  da  Informação  e Comunicações – PCTIC (http://www.ifs.edu.br/images/dti/normas_/CGTIC_43_-

_PCTIC_2018_-_Dispoe_sobre_o_Plano_de_Contratacoes_de_Solucoes_de_TIC_do_IFS_-_Versao_Final1.pdf) 
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2. PLANO DE AÇÃO  
 

INICIATIVA 01 – Acompanhar a execução do PDTIC (OE07)  

Objetivo Estratégico: OE07 - Ampliar a informatização de processos administrativos e acadêmicos 

Indicador: 1. Percentual de inciativas estratégicas concluídas referente a informatização de processos 

Meta: Executar 85% dos projetos constantes no PDTIC, de acordo com o planejamento de execução aprovado pelo CGTIC para 2017 

O que? Como? Por quê? Quando? Quem? Quanto? 

1. Monitorar e 

Controlar a execução 

dos projetos 

constantes no PDTIC  

Através da medição e análise 

dos indicadores que devem ser 

registradas no Painel de 

Acompanhamento das Metas e 

Ações do PDTIC. 

Para apurar se os 

resultados obtidos estão 

de acordo com as metas 

estabelecidas e aplicar 

ações corretivas 

necessárias. 

Mensalmente conforme 

cronograma de reuniões 

do Comitê de 

Planejamento de TI 

Comitê de 

Planejamento de TI 
R$0,00 

2.Elaborar relatórios 

de acompanhamento 

dos projetos 

Informando quais as ações 

estão sendo monitoradas e 

comparando o status de cada 

ação em execução ao 

cronograma previsto. 

Consolidar informações 

sobre o monitoramento no 

Relatório de 

Acompanhamento do 

PDTIC, atualizando o 

Plano de 

Acompanhamento, se 

necessário. 

Trimestralmente  
Comitê de 

Planejamento de TI 
R$0,00 

 

INICIATIVA 02 – Acompanhar a execução do PDTIC (OE1) 

Objetivo Estratégico: OE1 – Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira 

Indicador: 2. Percentual de Execução Orçamentária de TI 

Meta: Realizar 80% da Execução Orçamentária de TI em 2017 

O que? Como? Por quê? Quando? Quem? Quanto? 

1. Monitorar a 

execução 

orçamentária afim de 

racionalizar os 

recursos aplicados em 

TIC.  

Através do levantamento no 

SIOP do desmembramento da 

execução orçamentária de TIC. 

Para apurar se a execução 

orçamentária está de 

acordo com as previsões 

estabelecidas no Plano de 

Contratações de TIC 

(PCTIC) e aplicar ações 

corretivas necessárias. 

Trimestralmente 
Comitê de 

Planejamento de TI 
R$0,00 
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INICIATIVA 03 – Acompanhar a execução do PDTIC (OE11) 
Objetivo Estratégico: OE11 - Aperfeiçoar Processos e Procedimentos Institucionais 

Indicador: 3. Percentual de iniciativas estratégicas concluídas referente a  aperfeiçoamento de processos e procedimentos 

Meta: Executar 80% das ações estratégicas do PDTIC visando o aperfeiçoamento de processos e procedimentos institucionais em 2017 

O que? Como? Por quê? Quando? Quem? Quanto? 

1. Monitorar e 

Controlar a 

execução das 

ações estratégicas 

do PDTIC  

Através da medição e análise dos 

indicadores que devem ser 

registradas no Painel de 

Acompanhamento das Metas e 

Ações do PDTIC. 

Para apurar se os resultados obtidos estão de 

acordo com as metas estabelecidas e aplicar 

ações corretivas necessárias. 

Mensalmente 

conforme 

cronograma de 

reuniões do 

Comitê de 

Planejamento de 

TI 

Comitê de 

Planejamento 

de TI 

R$0,00 

2.Elaborar 

relatórios de 

acompanhamento 

das ações. 

Informando quais as ações estão 

sendo monitoradas e 

comparando o status de cada ação 

em execução ao cronograma 

previsto. 

Consolidar informações sobre o 

monitoramento no Relatório de 

Acompanhamento do PDTIC, atualizando o 

Plano de Acompanhamento, se necessário. 

Trimestralmente  

Comitê de 

Planejamento 

de TI 

R$0,00 

 

INICIATIVA 04 – Acompanhar a execução do PDTIC (OE02) 

Objetivo Estratégico: OE02 - Ampliar as atividades de capacitação dos servidores visando às áreas de prioridades e mapeamento das competências 

Indicador: 4.Nº de servidores capacitados em temas alinhados ao PDTIC 

Meta: Capacitar 70% dos servidores em temas alinhados ao PDTIC em 2017. 

O que? Como? Por quê? Quando? Quem? Quanto? 

 

1. Executar o 

Plano de 

Capacitação de TI 

Promovendo cursos, treinamentos, 

workshops, seminários, congressos 

em temas referenciados no Plano de 

Capacitação de TI 

Capacitar os servidores da área de TI em temas 

alinhados ao PDTIC conforme Plano de 

Capacitação de TI. 

Demandado 

pelas áreas 
DTI/PROGEP 

De acordo 

com previsão 

orçamentária 

do PCTIC e 

da PROGEP 

 
 
 

 

 

 


