
Página 1 de 37 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRANSFOMAÇÃO DIGITAL 

2023 - 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araguaína -TO 

2022



Página 2 de 37 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 

  

Aírton Sieben 

Reitor 

 

Nataniel da Vera Cruz G. Araújo 

Vice-Reitor 

 

Jeane Alves Almeida 

Chefe de Gabinete do Reitor 

 

Braz Batista Vas 

Pró-Reitor de Graduação 

 

Rejane Medeiros 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

 

Kênia Ferreira Rodrigues 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

José Manoel Sanches da Cruz 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 

Denise Pinho Pereira 

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

 

Andréia de Carvalho Silva 

Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

  

Warton da Silva Souza 

Pró-Reitor de Finanças e Execução Orçamentária 

 

Clarete de Itoz 

Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Andressa Ferreira Ramalho Leite 

Superintendente de Comunicação 

 

Eroilton Alves dos Santos 

Superintendente de Infraestrutura 

 

Diogo Barbosa da Silva 

Ouvidor 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Página 3 de 37 

 

 

EQUIPE DE APOIO 

 

Anna Flávia Martins Duarte 

Coordenadora de Sistemas de Informações Gerenciais 

 

Cassia Maria Martins Rocha 

Coordenação de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação 

 

Joel Silva Mendonça 

Coordenador de Conectividade 

 

Cleriene Feitosa de Moura 

Coordenadora de Suporte e Manutenção 

 

Whudson Morais e Sousa 

Chefe da Divisão de Central de Serviços 

 

Elves Alves Nunes  

Chefe de Divisão de Manutenção de Hardware 



Página 4 de 37 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 6 

2. JUSTIFICATIVA 8 

3. OBJETIVOS 12 

4. METODOLOGIA 12 

4.1. Objetivos Estratégicos 17 

4.2. Base Legal 19 

4.3. Monitoramento 20 

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA DIGITAL NA UFNT 20 

5.1. Comitê de Governança Digital 21 

5.2. Organograma 22 

5.3. Equipe 22 

6. PLANO DE AÇÃO 24 

6.1. Serviços Digitais da UFNT 24 

6.2. Serviços Transformados Oferecidos pelo Governo Federal 29 

7. GESTÃO DE RISCOS 31 

8. PARCERIAS 34 

REFERÊNCIAS 35 

 



Página 5 de 37 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Transformação Digital (PTD) da Universidade 

Federal do Norte do Tocantins (UFNT), para o período de 2023 a 2026, elaborado com base 

nas orientações constantes no Decreto nº 10.332, publicado no dia 29 de abril de 2020, que 

instituiu a Estratégia de Governo Digital. Nele serão apresentados os serviços que passarão pelo 

processo de transformação digital e as principais iniciativas a serem implementadas, 

contemplando as etapas de planejamento, desenvolvimento e manutenção das soluções 

propostas.  

A transformação digital é um processo caracterizado pela incorporação de tecnologias 

digitais para a solução de problemas tradicionais. No âmbito do serviço público, esse processo 

é responsável por modificar a forma como o governo entrega valor à sociedade, através da 

melhoria de produtos e processos, tornando a prestação de serviços mais eficiente, eficaz, 

efetiva e transparente. O PTD contempla a Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, bem como as mudanças nos processos de negócios, impactos na sociedade e a 

melhoria na oferta dos serviços públicos. Assim, ao propor um PTD, a instituição ingressa em 

um ciclo de modernização interna a fim de atender às demandas externas através dos seus 

serviços públicos digitais para a sociedade. Desse modo, a transformação digital traz benefícios 

tanto para a organização pública, pois estimula ações para otimização dos serviços, como para 

o cidadão, com a desburocratização da prestação de serviços através dos canais digitais, sem 

que haja a necessidade de se deslocar até o órgão. 

Conforme o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

(SISP, 2022), a transformação digital tem por objetivo fornecer ferramentas e soluções para 

promover a transformação dos serviços públicos, orientados pela perspectiva dos cidadãos e 

empresas, buscando a simplificação e a oferta de serviços por meio de canais digitais, sendo 

necessário destacar que a transformação digital é um processo de médio a longo prazo (SISP, 

2022). Nesse contexto, para que haja a implementação da transformação digital no governo faz-

se necessário uma abordagem centrada no cidadão, considerando suas reais necessidades, além 

disso, deve-se buscar estratégias para o desenvolvimento e melhoria das soluções de modo a 

acompanhar os avanços das tecnologias digitais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O PTD é o instrumento de planejamento de um setor de governo que procura refletir 

todos os esforços de transformação digital de cada órgão ou entidade da administração 

pertencente àquele setor (SISP, 2022). Através deste planejamento as instituições propõem-se 

a utilizar as tecnologias como ferramentas para a disponibilização de canais de atendimentos 

digitais, buscando melhorias de desempenho, aumento na oferta de serviços e maior alcance da 

população, além de garantir melhorias nos resultados na prestação dos serviços. Nesse contexto, 

a tecnologia passa a ter um papel estratégico e central dentro das organizações. Sendo 

considerada como uma tendência global, a transformação digital compõe a agenda prioritária 

do governo brasileiro, através da qual busca-se otimizar e simplificar a relação entre governo e 

cidadão, tornando a gestão pública mais eficiente. Para tanto, faz-se necessário investimentos 

nessa iniciativa para que se possa oferecer aos cidadãos e empresas, serviços públicos de 

qualidade, possibilitando ainda a redução de gastos de tempo e recursos (MEC, 2022). 

O processo de transformação digital dos serviços públicos está legalmente 

fundamentado na Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Brasil, 2021), que dispõe sobre 

princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. 

Nesse instrumento legal, são previstos os princípios, regras e instrumentos para o aumento da 

eficiência da administração pública, por meio da desburocratização, da inovação, da 

transformação digital e da participação do cidadão, buscando maior eficiência, efetividade, 

eficácia e transparência do serviço público. Portanto, são apresentados importantes orientações 

para otimização da prestação de serviços públicos à população, em especial, através de meios 

digitais, sendo previstas nas suas diretrizes:  

a) desburocratização, modernização, fortalecimento e simplificação da relação do poder 

público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos 

móveis; 

b) disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, 

observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da 

prestação de caráter presencial; 

c) possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar 

e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial; 

d) transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da sua qualidade; 

e) incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública; 
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f) dever do gestor público de prestar contas à população sobre a gestão dos recursos 

públicos; 

g) uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão; e 

h) uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública; 

 

O PDT é fundamentado pelo Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a 

Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Na estratégia são 

previstas a incorporação de soluções de automação de serviços; unificação do mecanismo de 

autenticação adotando o gov.br; implantação de API de avaliação de serviços; integração de 

bases de dados; adoção do design system para sites e sistemas do Governo Federal; implantação 

dos modelos de adequação de serviços a LGPD entre outros. As ações do PDT são classificadas 

em quatro eixos: transformação digital dos serviços públicos; unificação dos canais e 

plataformas digitais; interoperabilidade de sistemas; segurança e privacidade.  

A estratégia do Governo Digital enfatiza que para o alcance dos seus objetivos 

estratégicos, é necessário que os órgãos e as entidades da Administração Pública elaborem os 

seguintes instrumentos de planejamento: 

● Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC); 

● Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC); 

● Plano de Transformação Digital (PDT); e 

● Plano de Dados Abertos (PDA). 

 

A UFNT ainda está em processo de construção do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), com previsão para março de 2023, a entrega da matriz. Assim, alguns 

instrumentos de planejamento, como é o caso do PDTIC ainda não estão elaborados, pois 

necessitam das ações do PDI.  

Conforme Brasil (2022), a Estratégia de Governo Digital é um documento atualizado a 

cada triênio que expõe objetivamente as metas para a transformação digital de serviços no 

âmbito da administração pública federal (direta, autárquica e fundacional), sendo uma forma 

dos governos oferecerem transparência à sociedade em geral e aos órgãos de fiscalização e 

controle quanto às ações desenvolvidas. A Estratégia do Governo Digital traz como princípios 

um governo centrado no cidadão, integrado, inteligente, confiável, transparente e eficiente. 

Portanto, a estratégia de transformação digital de serviços baseia-se na execução de planos 
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digitais pactuados pelos órgãos do poder público. Cabe destacar que a estratégia teve sua 

execução prevista, inicialmente, para o intervalo de 2020-2022, sendo ampliado até 2023.  

Os objetivos da Estratégia do Governo Digital são: 

● Oferecer serviços públicos digitais simples e intuitivos, consolidados em plataforma 

única e com avaliação de satisfação disponível; 

● conceder acesso amplo à informação e aos dados abertos governamentais, para 

possibilitar o exercício da cidadania e a inovação em tecnologias digitais; 

● promover a integração e a interoperabilidade das bases de dados governamentais; 

● promover políticas públicas baseadas em dados e evidências e em serviços preditivos e 

personalizados, com utilização de tecnologias emergentes; 

● implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito do Governo federal, e garantir 

a segurança das plataformas de governo digital; 

● disponibilizar a identificação digital ao cidadão; 

● adotar tecnologia de processos e serviços governamentais em nuvem como parte da 

estrutura tecnológica dos serviços e setores da administração pública federal; 

● otimizar as infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação; e 

● formar equipes de governo com competências digitais. 

 

Com base na Estratégia do Governo Digital, a Universidade Federal do Norte do 

Tocantins adota como diretrizes do seu PTD a automação de todos os seus serviços, o login 

único e autenticação incluindo o padrão do Governo Federal, implantação de ferramentas de 

avaliação dos serviços, integração com as bases de dados do governo federal, adequação do 

design do seu Portal de Informações ao padrão do Governo Federal, bem como, a adequação 

com a Lei Geral de Proteção a Dados (LGPD). Tais diretrizes foram estabelecidas devido à 

necessidade de se identificar e avaliar os potenciais serviços digitalizáveis no âmbito da 

instituição; assim como simplificar e agilizar a prestação de serviços à comunidade buscando 

propiciar maior eficiência, eficácia e efetividades nos atendimentos; além de disponibilizar à 

comunidade mecanismos de avaliação dos serviços. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O processo de Transformação Digital é uma determinação legal da Lei do Governo 

Eletrônico, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o 

aumento da eficiência pública. Além disso, o instrumento legal traz alterações na Lei de Acesso 
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à Informação (Lei n. 12.527/2011), lei de elaboração e arquivamento de documentos em meios 

magnéticos (Lei n. 12.682/2012), bem como a lei que versa sobre participação, proteção e 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública (Lei n. 

13.460/2017). Trata-se, portanto, de uma lei abrangente para modernização do fornecimento de 

serviços realizados pelo governo a partir de um conjunto de diretrizes e normas para subsidiar 

e orientar o processo de transformação das instituições da administração pública. 

No contexto de um Governo Digital, destaca-se que a prestação digital dos serviços 

públicos deve ocorrer através da adoção de tecnologias de amplo acesso à população, que 

conforme a Lei do Governo Digital, deve incorporar àquelas de baixa renda ou residente em 

áreas rurais e isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial. A 

legislação estimula a implantação de soluções de autosserviço, a qual permite alta 

disponibilidade do serviço digital à população, independente do horário de funcionamento 

comercial dos órgãos públicos. Tais medidas ampliam o acesso e atendimento às demandas da 

população que poderá ter acesso a carta de serviços aos usuários tanto no repositório do 

Governo Federal, quanto no Portal de Informações dos próprios órgãos públicos, atendendo a 

Lei NO13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

É importante destacar que a adoção de tecnologias já está presente em praticamente 

todos os fluxos de trabalho nas instituições, portanto, a transformação digital no setor público 

é a transição natural de um modelo operacional convencional e manual para ambientes 

integrados, ágeis e interconectados de forma a maximizar a eficiência e a qualidade ao trabalho 

e ao mesmo tempo minimizar os custos e investimentos necessários para a manutenção dos 

serviços. O principal ponto a ser observado é que a digitalização visa simplificar processos e 

facilitar o acesso a serviços públicos pelo cidadão. Nesse sentido, as plataformas que o Governo 

disponibiliza para as pessoas devem ser mais ágeis, para reduzir o tempo e o esforço demandado 

para encontrar e utilizar um serviço. A Transformação Digital traz uma oportunidade de revisão 

e atualização do fluxo de trabalho, pois a simplificação e a eficiência tornam-se elementos 

inovadores necessários para a transformação dos serviços públicos. 

Conforme apresentado, os planos digitais têm por finalidade listar, revisar e diagnosticar 

o nível de digitalização dos serviços, bem como as melhores soluções para transformá-los com 

mais agilidade. Desse modo, o desenvolvimento do PDT deve considerar os objetivos da 

Estratégia do Governo Digital e os objetivos estratégicos da instituição, que no caso da UFNT 

estão definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFNT), que é o documento 

estratégico norteador dos eixos, diretrizes e ações institucionais. Esse processo deve ser 
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realizado para que sejam propostas ações dentro do contexto de prestação de serviço da 

instituição. Diante disso, devem ser identificados os objetivos estratégicos relacionados para 

identificar as ações que devem ser previstas no PTD. O Quadro 1 apresenta os objetivos 

estratégicos da Estratégia do Governo Digital aderentes aos do Planejamento Estratégico 

(PE)/UFNT.  

 

Quadro 1: Objetivos da Estratégia do Governo Digital considerados no PE/UFNT (Brasil, 

2022b). 

Objetivo Código  Iniciativa 

Objetivo 1: Oferta de serviços 

públicos digitais 

1.1 Transformar 100% dos serviços públicos digitalizáveis, até 2024 

Objetivo 2: Avaliação de 

satisfação nos serviços digitais 

2.1 Oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para, no mínimo, 

50% dos serviços públicos digitais da UFNT. 

2.2 Aprimorar a satisfação dos usuários dos serviços públicos e obter nível 

médio de satisfação conforme as escalas de avaliação definidas pelo 

Governo Federal 

2.3 Aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços no 

Portal de Informações da UFNT 

Objetivo 3: Canais e serviços 

digitais simples e intuitivos 

3.1 Estabelecer padrão mínimo de qualidade para serviços públicos digitais 

conforme as escalas definidas pelo Governo Federal 

3.2 Realizar ao menos uma pesquisa anual de experiência com os usuários 

reais dos serviços públicos oferecidos pela UFNT 

Objetivo 4: Acesso digital 

único aos serviços públicos 

4.3 Migrar todos os aplicativos móveis oferecidos pela UFNT na conta única 

do Governo Federal nas lojas de aplicativos 

4.4 Ampliar a utilização do login único de acesso gov.br 

Objetivo 5: Plataformas e 

ferramentas compartilhadas 

5.1 Implementar meios de pagamentos digitais utilizando o tesouro junto aos 

serviços públicos digitais da UFNT que envolvam cobrança 

Objetivo 6: Serviços públicos 

integrados 

6.1 Interoperar os sistemas da UFNT com soluções do Governo Federal para 

preenchimento automático de informações 

6.4 Entrar no barramento de interoperabilidade dos sistemas do Governo 

Federal para a UFNT consumir e disponibilizar dados 

Objetivo 7: Políticas públicas 

baseadas em dados e evidências 

7.1 Produzir painéis gerenciais de avaliação e monitoramento das áreas 

administrativa (contratos, projetos e orçamento) e acadêmica (ensino, 

estudantil, extensão e pesquisa) da UFNT 

7.2 Catalogar as bases de dados da instituição para apoio a construção do 

Plano de Dados Abertos (PDA) 

Objetivo 8: Serviços públicos 

do futuro e tecnologias 

emergentes 

8.2 Implementar recursos de inteligência artificial 

8.3 Estudar mecanismos de geração de certificados da instituição por meio de 

soluções de blockchain 

Objetivo 9: Serviços preditivos 

e personalizados ao cidadão 

9.2 Ampliar os mecanismos de notificação ao cidadão para atividades e 

demais informações realizadas no âmbito da UFNT 
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Objetivo Código  Iniciativa 

Objetivo 10: Implementação da 

Lei Geral de Proteção de Dados 

no âmbito do Governo Federal 

10.1 Estabelecer método de adequação e conformidade da UFNT com os 

requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

10.2 Estabelecer plataforma de gestão da privacidade e uso dos dados pessoais 

do cidadão conforme a LGPD 

Objetivo 11: Garantia da 

segurança das plataformas de 

governo digital e de missão 

crítica 

11.1 Garantir, no mínimo, 90% de disponibilidade dos sistemas da UFNT  

11.2 Monitorar, no mínimo, 80% dos riscos de segurança cibernética nas 

plataformas da UFNT 

11.3 Definir padrão mínimo de segurança cibernética a ser aplicado nos canais 

e serviços digitais 

Objetivo 13: Reformulação dos 

canais de transparência e dados 

abertos 

13.1 Preparar os mecanismos de integração dos portais de transparência, de 

dados abertos e de ouvidoria da UFNT com os definidos pelo Governo 

Federal 

13.2 Ampliar a quantidade de bases de dados abertos da UFNT com 

publicação e compartilhamento dos dados administrativos e acadêmicos 

da instituição 

Objetivo 14: Participação do 

cidadão na elaboração de 

políticas públicas 

14.1 Aprimorar os meios de participação social a partir de soluções oferecidas 

pelo Governo Federal 

Objetivo 15: Governo como 

plataforma para novos negócios 

15.1 Disponibilizar serviços interoperáveis que interessem e aproximem às 

empresas e UFNT sob projetos de ensino, extensão e pesquisa no campo 

do empreendedorismo, tecnologia e inovação 

15.3 Analisar a dinâmica de integração entre a UFNT no campo da 

transformação digital e o ecossistema de inovação GovTech 

15.5 Buscar sistematizar e aplicar as oportunidades de realizar compras 

públicas de inovação conforme legislação vigente 

Objetivo 16: Otimização das 

infraestruturas de tecnologia da 

informação 

16.1 Realizar, no mínimo, seis compras centralizadas de bens e serviços 

comuns de tecnologia da informação e comunicação 

16.5 Implantação do segundo datacenter da instituição em um provedor de 

nuvem Google Cloude IaaS. 

Objetivo 17: O digital como 

fonte de recursos para políticas 

públicas essenciais 

17.1 Aplicar a metodologia de medição da economia de recursos com a 

transformação digital conforme as orientações do Governo Federal. 

Objetivo 18: Equipes com 

competências digitais 

18.1 Capacitar a equipe de desenvolvimento da UFNT em áreas do 

conhecimento essenciais para a transformação digital 
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3. OBJETIVOS 

 

Geral: Transformar digitalmente todos os serviços prestados pela UFNT para a 

sociedade conforme a Estratégia do Governo Digital, estabelecida pelo Decreto nº 10.332, e 

atendendo a Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei do Governo Digital), que 

dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da 

eficiência pública. 

Específicos:  

1. Realizar estudos sobre as políticas, diretrizes, normas e eixos estabelecidos para a 

realização do processo de transformação digital na instituição por meio do diagnóstico 

das principais tarefas e ações para a implantação dos futuros serviços transformados 

digitalmente; 

2. Diagnosticar os principais serviços digitais e não digitais ofertados pela instituição para 

a comunidade para analisar aqueles que precisam ser adaptados e/ou transformados 

conforme as políticas, diretrizes, normas e eixos levantados; 

3. Desenvolver os projetos para planejamento, desenvolvimento e manutenção de 

construção das soluções computacionais para a transformação digital dos serviços 

diagnosticados conforme partindo do planejamento realizado por meio do PTD; 

4. Implantar as soluções tecnológicas disponibilizadas pelo Ministério da Economia e 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação para ampliar e 

padronizar os serviços digitais oferecidos conforme os eixos pré-estabelecidos para a 

construção do PTD; 

5. Realizar a melhoria contínua dos serviços transformados digitalmente maximizando a 

eficiência, eficácia e efetividade, bem como a transparência sobre os projetos e serviços 

institucionais ofertados para a comunidade. 

6. Atualizar o PTD para a inclusão de novos serviços digitais para a comunidade, 

ampliando o escopo de atendimento da instituição. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Nesta seção estão descritas as etapas necessárias para o planejamento da Transformação 

Digital dos serviços públicos. Inicialmente deve-se identificar quantos e quais são os serviços 

oferecidos à sociedade que passarão pelo processo de transformação, bem como identificar a 

forma e o período em que sua implantação/evolução será realizada. O PDT deverá ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10332.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm
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publicizado e monitorado ao longo do seu período de validade, de modo a acompanhar o 

andamento das ações e cumprimento dos prazos e metas nele estabelecidos, podendo ser 

revisado durante durante sua execução, a fim de promover ações de correção para a melhoria e 

ampliação dos serviços, caso necessário. A Figura 1 apresenta a proposta de metodologia 

definida pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do 

Ministério da Economia para a realização do processo. 

Figura 1 Etapas para a transformação digital dos serviços. 

 

O Ministério da Educação pactuou com as Instituições de Ensino Superior a priorização 

na implantação padronizada de um conjunto de serviços digitais, desse modo, este planejamento 

deverá nortear-se pelo catálogo de serviços previsto para a Rede Federal de Ensino propostas 

pelo MEC (Brasil, 2022c). A padronização dos serviços está alinhada com o previsto na portaria 

interministerial nº 03/2022 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia que traz as orientações de 

padronização mínima de transformação digital de serviços para a Rede Federal de Ensino, tendo 

como principal objetivo, facilitar a busca de informações pelo cidadão, e garantir aderência ao 

conceito de serviço público adotado pelo gov.br. O Quadro 2 apresenta o Catálogo de serviços 

digitais mínimos estabelecidos para a implantação em cada instituição da Rede Federal de 

Ensino Superior (Brasil, 2022c). 

 

Quadro 2: Catálogo de serviços digitais propostos para a Rede Federal de Ensino Superior. 

Nº Descrição 

1 Matricular-se em curso de graduação. 

2 Matricular-se em curso de pós-graduação. 

3 Matricular-se em ações de extensão (curso, evento, projeto ou programa) 

4 Obter diploma ou 2ª via de diploma de graduação. 
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5 Obter diploma ou 2ª via de diploma de pós-graduação 

6 Participar de Processo Seletivo para curso de graduação 

7 Participar de Processo Seletivo para curso de pós-graduação 

8 Registrar diplomas de faculdades, centros universitários e universidades privadas para graduação 

9 Solicitar emissão de certificado de participação em curso ou evento de extensão 

 

É importante observar que foram excluídos os serviços digitais destinados à comunidade 

interna das instituições da Rede Federal de Instituições do Ensino Superior, sendo mantido 

apenas dos serviços destinados à comunidade externa, ou seja, à sociedade em geral. Inclusive, 

conforme o documento orientador, anexo à portaria interministerial 03/2022 (Brasil, 2022c), 

devem ser consideradas cinco características para definição do que é um serviço para o Gov.br: 

interação, personalização, suficiência, processo padrão e prestado para usuário externo ao 

órgão. No tocante a esta última característica, no caso específico das instituições de ensino, 

compreendeu- se que, além dos funcionários e servidores, o corpo discente também compõe a 

comunidade interna da instituição, no caso a comunidade acadêmica. Por tal motivo, os serviços 

direcionados aos estudantes não devem ser considerados, uma vez que eles compõem a 

comunidade acadêmica, ou seja, interna à instituição. 

É importante destacar que a UFNT se encontra em processo de transição, sob tutoria da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), a qual já conta com grande parte dos serviços 

previstos para a Rede Federal de Educação Superior, dos quais falta a ampliação do serviço 

emissão de Diploma Digital para atender aos cursos de pós-graduação. Diante desse contexto, 

faz-se necessário apenas realizar um levantamento para evolução dos sistemas e adequações a 

algumas diretrizes, tais como a adequação às políticas de privacidade e segurança, 

interoperabilidade de sistemas e a unificação dos serviços em um canal. Além disso, existe a 

possibilidade de agregar sistemas de informações ofertados pelo Governo Federal no rol de 

serviços da instituição, tais como a adequação ao design system, adesão à Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos e a inclusão da plataforma de avaliação de qualidade dos serviços 

digitais institucionais. 

Tomando ainda o arcabouço legal como norte para a execução das ações de 

Transformação Digital, devem ser adotadas as orientações previstas no Decreto 8.936/2016 

(Brasil, 2016). Esse decreto Institui a Plataforma de Cidadania Digital e dispõe sobre a oferta 

dos serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, tendo elementos norteadores importantes adotados para 
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a construção de soluções de sistemas de informação na UFNT. Portanto, nessa linha, estão 

previstos neste PTD todos aqueles serviços digitais propostos para: 

● Facultar a toda a sociedade, o acompanhamento dos serviços públicos sem a necessidade 

de atendimento presencial; 

● Implementar e difundir o uso dos serviços públicos digitais aos cidadãos, inclusive por 

meio de dispositivos móveis; 

● Disponibilizar, em plataforma única e centralizada, mediante o nível de autenticação 

requerido, o acesso às informações e a prestação direta dos serviços públicos; 

● Simplificar as solicitações, a prestação e o acompanhamento dos serviços públicos, com 

foco na experiência do usuário; 

● Dar transparência à execução e permitir o acompanhamento e o monitoramento dos 

serviços públicos; e 

● Promover a atuação integrada e sistêmica entre os órgãos e as entidades envolvidas na 

prestação dos serviços públicos. 

 

A Lei do Governo Digital institui que as plataformas digitais, que são os instrumentos 

necessários para a oferta e a prestação digital dos serviços públicos de cada ente federativo, 

deverão ter pelo menos as funcionalidades de ferramenta digital de solicitação de atendimento 

e de acompanhamento da entrega dos serviços público, bem como um painel de monitoramento 

do desempenho dos serviços públicos. As Plataformas de Governo Digital deverão ser 

acessadas por meio de portal, de aplicativo ou de outro canal digital único e oficial, para a 

disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos. Além 

disso, deverão ser observados os padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração 

de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos 

usuários. Portanto, a instituição deve adotar um conjunto de ferramentas disponibilizadas na 

plataforma gov.br, as quais permitem a implementação e disponibilização dos seguintes 

serviços (Brasil, 2016): 

● Solução para cadastro e atualização das informações dos serviços públicos oferecidos 

no portal único gov.br;  

● Ferramenta de solicitação e acompanhamento dos serviços da Plataforma gov.br, por 

meio da integração de seus sistemas de atendimento e protocolo, inclusive quanto aos 

serviços que ainda possuam tramitação física de processos; 

● Mecanismo de acesso da Plataforma gov.br na totalidade dos serviços públicos digitais; 

● Adotar a ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários;  
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● Barramento de interoperabilidade da Plataforma gov.br para integração dos sistemas e 

das bases de dados dos órgãos e das entidades da administração pública federal;  

● Ferramenta de notificações aos usuários da Plataforma gov.br na totalidade dos serviços 

públicos digitais; 

● Ferramenta de meios de pagamentos digitais da Plataforma gov.br nos serviços públicos 

oferecidos no portal único gov.br; 

● Ferramenta de acompanhamento de serviços públicos prestados incluem a identificação 

do serviço público e suas principais etapas; a solicitação eletrônica dos serviços; o 

agendamento eletrônico, quando couber; o acompanhamento das solicitações por etapas 

e o peticionamento eletrônico de qualquer natureza; 

 

Algumas definições, tais como a unificação dos canais de comunicação devem ser 

adaptadas para os casos das Instituições Federais de Ensino Superior. Por exemplo, no caso dos 

Portais de Informações institucionais, conforme a Lei 9.756/2019, não existe a obrigatoriedade 

de os sites das universidades migrarem para o portal único do Governo Federal. Todavia, a 

instituição prevê algumas ações alinhadas às diretrizes e normas gerais e empreenderá esforços 

para adotar todos os padrões e templates para a adequação do seu Portal de Informações, 

incluindo as diretrizes destacadas no Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (eMAG) 

e o Guia de Transparência Ativa da Controladoria Geral da União (CGU). Na mesma linha, 

todos os aplicativos adotarão o padrão de formatação antes de serem migrados para a loja de 

aplicativos do Governo Federal. A partir deste PDT, todos os serviços digitais oferecidos pela 

instituição, deverão ser cadastrados no gov.br pelos editores responsáveis pelas informações 

dos serviços. 

A ferramenta digital de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços 

públicos deve apresentar, no mínimo, como características e funcionalidades a identificação do 

serviço público e de suas principais etapas: a solicitação digital do serviço; o agendamento 

digital, quando couber; o acompanhamento das solicitações por etapas; a avaliação continuada 

da satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados; a identificação, quando 

necessária, e gestão do perfil pelo usuário; a notificação do usuário; a possibilidade de 

pagamento digital de serviços públicos e de outras cobranças, quando necessário; assim como 

o nível de segurança compatível com o grau de exigência, a natureza e a criticidade dos serviços 

públicos e dos dados utilizados; a funcionalidade para solicitar acesso a informações acerca do 

tratamento de dados pessoais, conforme a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais. 
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O painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos deve conter, no 

mínimo, as seguintes informações para cada serviço público ofertado: a quantidade de 

solicitações em andamento e concluídas anualmente; o tempo médio de atendimento; e o grau 

de satisfação dos usuários. Além disso, deverá ser assegurada interoperabilidade e padronização 

mínima do painel para permitir a comparação entre as avaliações e os desempenhos dos serviços 

públicos prestados pelos diversos entes. Diante disso, torna-se necessária a adoção das 

orientações do padrão de qualidade para os serviços públicos digitais previsto na Portaria 

SGD/ME nº 548, de 24 de janeiro de 2022 (Brasil, 2022f), sendo consideradas duas dimensões 

sob os parâmetros de qualidade:  

● Consistência digital, que indica se o serviço segue as diretrizes do governo federal sobre 

transformação digital; e 

● Experiência do usuário, que avalia aspectos que facilitam ou dificultam a jornada do 

usuário - da solicitação inicial à resposta final. 

 

4.1. Objetivos Estratégicos 

 

O PTD deve estar alinhado às políticas e planos estratégicos. O Quadro 3 apresenta os 

objetivos estratégicos, diretrizes e ações previstas que estão alinhadas com a implementação da 

transformação digital na UFNT. O Quadro 4 apresenta as ações previstas no planejamento 

estratégico institucional relacionadas que impactam diretamente na qualidade dos serviços 

oferecidos para a sociedade. Para melhor alinhamento, devem ser adotados os seguintes 

documentos institucionais norteadores: 

● Plano Estratégico Institucional (PEI): instrumento gerado a partir de um processo de 

reflexão, análise e tomada de decisão acerca dos grandes objetivos de uma organização 

e dos meios que serão utilizados para alcançá-los para entrega de valor ao seu público-

alvo a partir da missão, visão e objetivos estratégicos institucionais. 

● Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): instrumento norteador do 

planejamento estratégico de uma Instituição de Ensino Superior (IES) onde constam as 

estratégias, objetivos, metas e ações que serão adotadas para se atingir a missão da 

UFNT, matriz ainda em elaboração; 

● Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC): 

instrumento que visa garantir que os investimentos e processos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação estejam alinhados às estratégias institucionais e contribuam 

para que estão alcance os resultados propostos por meio de uma estrutura de governança 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgd/me-n-548-de-24-de-janeiro-de-2022-375784151
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgd/me-n-548-de-24-de-janeiro-de-2022-375784151
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para orientar, monitorar e avaliar a gestão da tecnologia da informação e comunicação 

na UFNT; 

● Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): 

instrumento que define o conjunto de objetivos estratégicos que deverão nortear os 

direcionamentos e investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação da 

instituição a curto, médio e longo prazo; e 

● Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): instrumento 

que evidencia e garante o alinhamento das ações e investimentos de TIC com as políticas 

e estratégias institucionais. 

 

Quadro 3 Objetivos estratégicos relacionados à TIC no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Nº Objetivo Estratégico Indicadores 

1 1.8. Adequar toda a infraestrutura da universidade 

para atender os requisitos de acessibilidade 

% de acessibilidade digital no site da UFNT 

2 5.3. Elevar o Índice de Governança em Tecnologia 

da Informação 

Índice de governança de TIC (iGovTI) e Índice 

de capacidade em gestão de TIC (iGestTI) 

3 5.4. Efetivar e intensificar as atividades do Comitê 

de Governança Digital (CGD) 

Quantidade de atividades efetivas do CGD 

 

Quadro 4 Ações relacionadas à Tecnologia da Informação no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Nº Ação 

1 U 1.4.2 - Realizar avaliação dos projetos e serviços ofertados pela universidade e divulgar seus 

resultados 

2 U 3.1.25 -Promover melhorias nos sistemas acadêmicos com a disponibilização de procedimentos "on-

line" 

3 U 3.12.11 - Institucionalizar a Plataforma de Eventos do Câmpus de Palmas com todas as suas 

funcionalidades. 

4 U 3.5.9 - Criar um sistema de registro, acompanhamento, monitoramento, avaliação e certificação das 

ações de extensão na UFNT 

5 U 3.9.12 - Promover a acessibilidade no site da UFNT com a disponibilização de ferramentas de 

comunicação e informação inclusiva 

6 U 3.9.9 - Realizar adequação dos canais de comunicação externa (site e redes sociais) para divulgação de 

informações institucionais 

7 U 4.5.60 - Promover o acompanhamento, conforme as competências definidas, do Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI 

8 U 5.17.18 - Implantar o sistema V Libras no portal institucional 
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4.2. Base Legal 

 

Conforme a metodologia proposta pela Secretaria de Governo Digital, os Planos de 

Transformação Digital devem relacionar todos os serviços do órgão, e de suas entidades 

vinculadas. Assim, a partir da aplicação de um diagnóstico, deve-se observar o nível de 

digitalização de cada serviço e, nos casos de serviços parcial ou totalmente não digitais, qual é 

a forma melhor e mais ágil para transformá-los, elegendo uma das cinco esteiras de 

transformação: balcão digital, agendamento, fluxo de automação, fluxo com integração ou 

transformação com tecnologia própria. As diretrizes, normas e orientações para a construção 

do PDT da UFNT estão descritas nos instrumentos legais apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 Arcabouço legal para a implantação do PTD. 

Leis 

● Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei do Governo Digital) - dispõe sobre princípios, regras e 

instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de 

agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei nº 12.682, 

de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

Decretos 

● Decreto nº 10.996, de 14 de março de 2022 – Altera o Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui 

a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

● Decreto nº 10.782, de 30 de agosto de 2021 – Altera o Decreto nº 9.319, de 21 de março de 2018, que institui 

o Sistema Nacional para a Transformação Digital e estabelece a estrutura de governança para a implantação 

da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. 

● Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020 – institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 

a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e dá outras providências; 

● Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020 – regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei 

nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer 

a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos 

digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais; 

● Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019 – institui o portal único "gov.br” e dispõe sobre as regras de 

unificação dos canais digitais do Governo federal. 

● Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019 – institui o Plano Nacional de Internet das Coisas e dispõe sobre 

a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a 

Máquina e Internet das Coisas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10332.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
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● Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018 – institui a Política Nacional de Segurança da Informação, 

dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera o Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, 

que regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe 

sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança nacional; 

● Decreto nº 9.319, de 21 de março de 2018 – instituiu o Sistema Nacional para a Transformação Digital e 

estabeleceu a estrutura de governança para a implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação 

Digital (E-digital). 

Portarias 

● Portaria nº 23, de 4 de abril de 2019 – dispõe sobre diretrizes, competências e condições para adesão à Rede 

Nacional de Governo Digital; 

● Portaria nº 39, de 9 de julho de 2019 – dispõe sobre procedimentos para a unificação dos canais digitais e 

define regras para o procedimento de registro de endereços de sítios eletrônicos na internet e de aplicativos 

móveis do Governo Federal; 

● Portaria nº 11/SLTI, de 30 de dezembro de 2008 – Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2008. 

● Portaria Interministerial SGD/ME nº 03/2022 de 05 de abril de 2022 – dispõe da orientação para atualização 

e revisão de serviços digitais no Portal gov.br. 

 

4.3. Monitoramento 

 

Os indicadores constantes neste plano serão medidos anualmente com os seus resultados 

apresentados para toda a comunidade, juntamente com os resultados dos indicadores dos 

objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional, em especial, relacionado às 

ações da área de Tecnologia da Informação e Comunicação. As informações sobre o 

atendimento aos objetivos estratégicos serão apresentadas junto ao Sistema ForPDI ou Sistema 

Naus, ambos ainda em processo de análise, garantindo assim a integração da prestação de contas 

dos Planos Institucionais e de TIC. O monitoramento das atividades será apresentado no Portal 

de Informações da UFNT na minihome da STI (www.ufnt.edu.br/sti). Os indicadores serão 

baseados nas variáveis tempo em relação ao percentual de implantação de cada serviço 

transformado digitalmente. Entretanto, é importante destacar a gestão desse percentual tanto 

para a finalização do projeto quanto para a entrega de um Mínimo Produto Viável (MVP). 

 

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA DIGITAL NA UFNT 

 

A equipe de execução do projeto será composta por servidores da Superintendência de 

Tecnologia da Informação com o apoio do Comitê de Governança Digital da UFNT. 

http://www.uft.edu.br/tic
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5.1. Comitê de Governança Digital 

 

O Comitê de Governança Digital da UFNT foi instituído pela Portaria Nº 399 de 11 de 

agosto 2022, tendo como principal finalidade deliberar sobre os assuntos relativos à 

Governança Digital, auxiliando a instituição na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC). A estrutura de governança está esquematizada na Figura 

2 e o atual comitê está apresentado no Quadro 6.  

 

Quadro 6: Atual formação do Comitê de Governança Digital da UFNT.  

Nº Nome Completo Representação Unidade 

1 AIRTON SIEBEN Reitor, Presidente do CGD Reitoria 

2 NATANIEL DE VERA CRUZ 

GONÇALVES ARAÚJO 

Vice-Reitor Reitoria 

3 BRAZ BATISTA VAS Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Graduação - 

Prograd 

4 REJANE CLEIDE MEDEIROS 

DE ALMEIDA 

Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Extensão, 

Cultura e Assuntos 

Comunitários - Proex 

5 KÊNIA FERREIRA 

RODRIGUES 

Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação - Propesq 

6 JOSÉ MANOEL SANCHES DA 

CRUZ RIBEIRO 

Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis – Proest 

7 ANDRÉIA DE CARVALHO 

SILVA 

Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas - 

Propessoas 

8 DENISE PINHO PEREIRA Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Planejamento, 

Orçamento, e Desenvolvimento 

Institucional - Proplan 

9 CLARETE DE ITOZ Titular da Unidade de 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

Superintendência de Tecnologia 

da Informação - STI 

10 WARTON DA SILVA SOUZA Representante área finalística 

 

Pró-Reitoria de Finanças e 

Execução Orçamentária - Proaf 

11 JEANE ALVEZ ALMEIDA 

 

Representante do tratamento 

de dados pessoais 

Encarregado do tratamento de 

dados pessoais 
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5.2. Organograma 

 

A Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) é responsável 

pelas políticas, diretrizes, normas e ações relacionadas à Tecnologia da Informação e 

Comunicação na UFNT. A STI está subordinada à Reitoria, e em termos de governança, 

representa a área no Comitê de Governança Digital. A STI trabalha em quatro grandes áreas: 

Sistemas de Informações Gerenciais; Governança e Gestão de Tecnologia da Informação; 

Conectividade; e Suporte e Manutenção. Contudo, considerando o processo de transição, bem 

como a falta de servidores de TIC, atualmente, a atuação da STI baseia-se em um organograma 

provisório que não abarca todas as áreas previstas.  

 

5.3. Equipe 

 

A equipe executora será composta por todos os servidores vinculados à 

Superintendência de Tecnologia da Informação da UFNT. A equipe conta com servidores, com 

os cargos de Analista e Técnico Tecnologia da Informação, e um servidor da área 

administrativa, que executa atividades de secretariado e atua na área de contratos. 

 

a) Superintendência de Tecnologia da Informação 

 

Unidade administrativa em nível estratégico responsável pela gestão financeira da pasta, 

definição de políticas, diretrizes, planos e protocolos relacionados com a área de TIC, 

supervisão das unidades administrativas internas dentro de suas responsabilidades e 

representação da área de TIC nos comitês e conselhos superiores da instituição. 

 

Nº Nome Completo Cargo Função 

1 Clarete de Itoz Professora do Ensino Superior Gestão e Governança 

2 Bruno Reis Santana Assistente em Administração Secretariado 
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b) Coordenação Conectividade 

 

Unidade administrativa em nível operacional responsável pela gestão da infraestrutura 

de data center, internet e conectividade institucional (rede de computadores interna e internet), 

nuvem computacional, sistemas de segurança da informação, sistemas de proteção, cópia de 

segurança (backup) e sistemas de recuperação de incidentes e a área de telecomunicações, 

incluindo as telefonias fixa e móvel, assim como as centrais telefônicas. 

 

Nº Nome Completo Cargo Função 

1 Joel Silva Mendonça Técnico em Tecnologia da 

Informação 

Gestão/Telecomunicações 

2 Elves Alves Nunes Técnico de Laboratório Área 

Informática 

Chefe de Divisão de 

Manutenção de Hardware 

 

3 Cleriene Feitosa de Moura 

Arantes 

Técnico em Tecnologia da 

Informação 

Coordenadora de Suporte e 

Manutenção 

 

 

c) Coordenação de Sistemas de Informações Gerenciais 

 

Unidade administrativa em nível operacional responsável pelas soluções tecnológicas 

aplicadas nas demandas administrativas (gestão) e pedagógicas (educacionais), atendendo os 

setores responsáveis pelo ensino, extensão, pesquisa e assistência estudantil da instituição, bem 

como os setores de planejamento, administração, finanças e recursos humanos na aquisição e 

desenvolvimento de sistemas. Além disso, a coordenação administra os sistemas de gerência de 

banco de dados e projeta as estruturas de armazenamento.  

 

Nº Nome Completo Cargo Função 

1 Anna Flávia Martins Duarte Técnica de Tecnologia da Informação Gestão/DBA/DevOps 

2 Whudson Morais E Sousa Técnico em Tecnologia da Informação Chefe da Divisão de 

Central de Serviços 

3* Cássia Maria Martins Rocha Analista de Tecnologia da Informação Coordenação 

* Afastamento para mestrado. 
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6. PLANO DE AÇÃO 

 

Nesta seção estão detalhados os projetos com previsão de implantação dentro do escopo 

do PDT da UFNT. Alguns serviços apesar de já estarem implantados na Universidade Federal 

do Tocantins, precisam ser transferidos para a UFNT no decorrer da transição e posteriormente 

evoluídos, a fim de maximizar a qualidade dos serviços disponibilizados pela instituição, bem 

como minimizar a complexidade de utilização e manutenção das soluções. Para tanto, estão 

contemplados neste plano além dos serviços digitais que serão implantados e/ou evoluídos pela 

instituição, os serviços ofertados pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia 

da Informação do Ministério da Economia, para fins de incorporação das soluções ao contexto 

da instituição. As próximas seções apresentam o planejamento de implantação dos serviços 

digitais. 

 

6.1. Serviços Digitais da UFNT 

 

Esta seção apresenta a descrição geral tanto dos serviços digitais planejados quanto dos 

atualmente oferecidos pela UFT que serão transferidos para a UFNT, contendo uma descrição 

do serviço, o responsável pela manutenção, o público alcançado, o estado atual da oferta e as 

previsões de implantação e/ou ampliação do serviço. 

 

 

Projeto: Sistema de Login Unificado da UFNT 

Público: Comunidade interna da UFNT 

Modalidades: Login Individual  Situação: Não iniciado   

Serviço: Trata-se de um serviço de autenticação de usuários e se torna a primeira restrição de 

segurança de acessos aos serviços. É uma ferramenta baseada em métodos de Autenticação de 

Usuários. A proposta é que com o Login Unificado, todos os serviços poderão ser acessados 

pelo usuário de acordo com o seu perfil de autorização: Aluno, Professor, Técnico, 

Administrador etc. Dessa forma, reune informações de todas as matrículas do usuário na 

Universidade. Além disso, o SLU permite a inserção dos usuários nas listas de e-mails de uso 

da gestão e receba informações pertinentes à sua atividade na UFNT. 

Canal de Acesso ao Serviço: www.ufnt.edu.br/slu 

 

 

http://www.ufnt.edu.br/slu
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Projeto: Site de Informações e Notícias da UFNT 

Parceria: Superintendência de Comunicação (SUCOM- UFNT) 

Público: Comunidade interna e externa à UFNT 

Modalidades: Unificação de Canais  Situação: Em atuação   

Serviço: Configura-se como a primeira via de comunicação para permitir a divulgação das 

informações da UFNT, a partir de uma gestão transparente da informação, publicada e 

compartilhada com amplo acesso para a população, guardando a devida proteção da 

informação, de forma a garantir a sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Sendo uma 

ferramenta de ampla divulgação, o portal possui informações de natureza pública, guardando 

proteção àquelas de caráter sigiloso e pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 

integridade e eventual restrição de acesso. Por meio dele, as informações relacionadas à 

transparência institucional são organizadas e difundidas para a comunidade, cumprindo a 

LAI/UFNT. 

Canal de Acesso ao Serviço: www.ufnt.edu.br 

 

 

Projeto: Portal de Informações da UFNT (Ampliação do site) 

Parceria: Superintendência de Comunicação (SUCOM- UFNT)  

Público: Comunidade interna e externa à UFNT 

Modalidades: Unificação de Canais  Situação: Não iniciado Entrega: 12/2023 

Serviço: Configura-se como a expansão da primeira versão do site já em atuação. Para permitir 

a divulgação das informações da UFNT e dos cursos de graduação e pós-graduação, a partir de 

uma gestão transparente da informação, publicada e compartilhada com amplo acesso para a 

população, guardando a devida proteção da informação, de forma a garantir a sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade. Sendo uma ferramenta de ampla divulgação de 

cursos e serviços ofertados, a proposta do portal é de possuir informações, editais de natureza 

pública, guardando proteção àquelas de caráter sigiloso e pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade. A eventual restrição de acesso e definições de 

perfis. Por meio dele, as informações relacionadas à transparência institucional são organizadas 

e difundidas para a comunidade, cumprindo a LAI/UFNT. 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: www.ufnt.edu.br 

 

 

 

http://www.uft.edu.br/
http://www.uft.edu.br/
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Projeto: Diploma Digital nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

Modalidades: Transformação Digital  Situação: Não Iniciado Entrega: 12/2023 

Parceria: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

Público: Discentes e Egressos da UFNT 

Descrição: Diploma digital de curso superior de graduação é o documento com existência, 

emissão e armazenamento integralmente digitais que, conforme, o Ministério da Educação 

promove a modernização de documentações acadêmicas, aliada às exigências da legislação 

educacional, e ainda evita fraudes ao reforçar a segurança para registro e emissão de diplomas 

digitais. Essa inovação permitirá a desburocratização do processo de geração e emissão do 

diploma e a consequente economia de tempo e custo do serviço. O diploma adotará assinaturas 

com certificação digital e carimbo de tempo na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil), conforme os parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais, conferindo 

ao diploma digital sua validade jurídica. Destaca-se que soluções tecnológicas como a proposta 

imprimem maior segurança nos sistemas eletrônicos e, com isso, podem coibir fraudes em 

diplomas e registros acadêmicos, como as ocorridas com documentos não digitais (Brasil, 

2022d). 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: https://sistemas.ufnt.edu.br/diplomas/ (proposta) 

 

 

Projeto: Sistema de Processo Eletrônico (SEI)/SuperBR 

Parceria: Diretoria de Gestão de Documentação - SEI 

Público: Comunidade interna e externa à UFNT 

Modalidades: Transformação Digital Situação: Não Iniciado Entrega: 04/2023 

Descrição: Realiza a produção e gestão de documentos e processos eletrônicos adotado no 

âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), iniciativa conjunta de órgãos e 

entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma 

infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. O SEI possui 

diversas funcionalidades e permitem estabelecer a gestão de documentos de forma 

sistematizada por meio de: a) produção de documentos dentro do ambiente do próprio sistema 

e assinatura eletrônica; b) controle do nível de acesso, gerenciamento e o trâmite de processos 

e documentos restritos e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a 

usuários específicos; c) criação de modelos de documentos; d) criação de textos padrão; e) 

criação de Base de conhecimento do fluxo do trâmite dos processos; f) autuação do documento 

em qualquer unidade administrativa e tramitação em múltiplas unidades, que podem ser 

https://sistemas.uft.edu.br/diplomas/
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demandadas simultaneamente e manifestar-se no mesmo expediente administrativo; g) 

acompanhamento especial do andamento dos processos de interesse da unidade; h) controle de 

prazos; estatísticas da unidade e tempo do trâmite do processo; i) assinatura de documentos por 

meio de blocos de assinatura; j) organização interna de processos em bloco; k) sobrestamento 

de processos; l) pesquisa em todo teor, nos casos de processos públicos; m) inspeção 

administrativa, com fornecimento de estatísticas da unidade (tais como: tempo de trâmite do 

processo, quantidade e tipos de documentos gerados); n)  acesso externo ao processo (gerencia 

o acesso de usuários externos aos expedientes administrativos que lhes digam respeito, 

permitindo que tomem conhecimento do teor do processo e, por exemplo, assinem remotamente 

contratos e outros tipos de documentos). 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: http://sei.ufnt.edu.br/ (proposta) 

 

 

Projeto: Plataforma de Eventos da UFNT 

Modalidades: Transformação Digital  Situação: Não Iniciado Entrega: 12/2024 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Comunitários (PROEX); Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) 

Público: Comunidade interna e externa à UFNT  

Descrição:  trata-se de uma ferramenta de gestão aberta ao público que concentra todos os 

eventos de ensino, extensão e pesquisa realizados pelos discentes, docentes e técnicos 

administrativos da UFNT. A ferramenta fornece uma página com informações gerais sobre o 

evento, permite a realização de inscrições de participantes, e consequentemente, permite a 

gestão da participação da comunidade no evento, e ainda possibilita a certificação de todos os 

envolvidos de maneira eficiente e conveniente tornando as atividades realizadas pela instituição 

acessível ao público. 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço:  http://ufnt.edu.br/eventos/(proposta) 

 

Projeto: Sistema de Gestão de Restaurante Universitário/UFNT 

Modalidades: Transformação Digital Situação: Não Iniciado Entrega: 10/2023 

Parceria: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST) e  

Público: Comunidade interna e externa à UFNT 

Descrição: Trata-se de um sistema de controle de acesso e cobrança conforme perfil do usuário 

cadastrados no sistema, emissão de relatórios estatísticos de cada restaurante e relatórios de 

despesas para emissão de nota fiscal. A proposta é que as refeições sejam realizadas por 

http://sistemas.ufnt.edu.br/sei
http://sites.uft.edu.br/plataformaevento/
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agendamentos prévios pelos alunos através da aplicação. Os usuários da comunidade externa 

têm acesso ao restaurante como visitantes e pagam o valor total da refeição, os valores de 

contrato são por meio de licitação de cada restaurante. O sistema vem acompanhado de um 

módulo de cadastramento do cardápio do restaurante universitário da UFNT, disponibilizado 

por meio de aplicativo móvel nas lojas de aplicativos, possui, todos os pratos servidos nos 

restaurantes são elaborados por nutricionistas com o objetivo de fornecer refeições balanceadas, 

higiênicas e de baixo custo à comunidade universitária. 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: https://www.ufnt.edu.br/restaurante-universitario  

 

 

Projeto: Repositório Institucional 

Modalidades: Transformação Digital Situação: Não Iniciado Entrega: 07/2024 

Parceria: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Biblioteca 

Público: Comunidade interna e externa à UFNT 

Descrição: O Repositório Institucional da UFNT (RIUFNT), criado pela Resolução Consepe 

nº 05/2011, trata-se de um serviço digital que contempla um conjunto de serviços oferecidos 

visando a gestão e disponibilização dos trabalhos produzidos por membros da comunidade 

acadêmico científica desta universidade, tendo como missão agrupar, armazenar, organizar, 

preservar, recuperar e disseminar a informação científica produzida na UFNT, contribuindo 

para a evolução das atividades de ensino, pesquisa e extensão e potencializando a visibilidade 

de sua produção científica. 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: https://repositorio.ufnt.edu.br/ 

 

 

 

Projeto: Indicadores UFNT 

Modalidades: Transformação Digital Situação: Não Iniciado Entrega: 01/2025 

Parceria: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPESQ); Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEX); Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST); Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

(PROAD); Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST); Pró-Reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas (PROGEDEP); Pór-Reitoria de Planejamento e Avaliação 

(PROAP); Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) e Superintendência de 

Tecnologia da Informação (STI). 

https://ww2.uft.edu.br/index.php/proest/links/restaurante-universitario
https://repositorio.uft.edu.br/?locale=pt_BR
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Público: Comunidade interna e externa à UFNT 

Descrição: Painel de apresentação dos indicadores acadêmicos e administrativos da UFNT no 

Portal de Informações da UFNT por meio de mecanismos de visualização acoplados em 

ferramentas de Inteligência de Negócios para apresentação de dados analíticos sobre a gestão 

da instituição. 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: https://www.ufnt.edu.br/transparencia  

 

 

Projeto: Letramento Digital 

Modalidades: Transformação Digital  Situação: Não Iniciado Entrega: 04/2023 

Parceria: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

Público: Comunidade acadêmica da UFNT 

Descrição: Oportunizar conhecer diferentes práticas que podem facilitar o acesso as 

tecnologias digitais por meio de computadores. Desenvolver aperfeiçoamento das principais 

ferramentas digitais, como e-mail, rede mundial de computadores (Word Wide Web) utilizando 

um navegador e as principais ferramentas de buscas. Ainda, abordar o uso de aplicativos da web 

usados para envio de mensagens instantâneas; riscos de segurança que você pode enfrentar ao usar a 

Internet; golpes on-line e como evitá-los; melhores práticas para compartilhar informações on-line; 

Cyberbullying; serviços de nuvem, como o OneDrive; colaboração com outras pessoas em documentos 

do compartilhados e o uso de plataforma para gerenciar suas tarefas, tempo e contatos 

Proposta de Canal de Acesso ao Serviço: https://ufnt.edu.br/letramentodigital/ (proposta) 

 

 

6.2. Serviços Transformados Oferecidos pelo Governo Federal 

 

Esta seção apresenta o conjunto de serviços disponibilizados pelo Governo Federal para 

uso gratuito pelos diversos órgãos do Poder Executivo Federal. Diante dessa oferta, a UFNT 

realizará a incorporação dos serviços para ampliar o leque de soluções para a comunidade, em 

especial, adotando aqueles que atendem aos eixos previstos dentro da Estratégia do Governo 

Digital. 

 

Projeto: Autenticação Gov.BR 

Modalidades: Privacidade e Segurança      Situação: Não iniciado Entrega: 12/2023 

Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 

https://ww2.uft.edu.br/index.php/transparencia
https://ufnt.edu.br/letramentodigital/
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Descrição: Implantar o mecanismo de acesso digital único do usuário aos serviços públicos da 

UFNT, por meio da regulamentação do Decreto nº 8.936/2016, adotando a tecnologia em todos 

os serviços digitais oferecidos à comunidade, obtendo como benefícios: a) Conexão do seu 

serviço digital a mais de 100 milhões de usuários; b) Alta segurança  com níveis de controle da 

identidade (bronze, prata e ouro) de acordo com os critérios de segurança ao serviço público; 

c) Uso do segundo fator de autenticação oferecendo mais segurança no consumo do serviço 

público; e d) Possibilidade de acesso a serviços de validação por meio de biometria (facial e 

impressão digital). 

Link:https://manual-roteiro-integracao-login-

unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html 

 

Projeto: VLibras 

Modalidades: Transformação Digital       Situação: Não iniciado Entrega: 12/2023 

Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 

Descrição: Ferramentas utilizada na tradução automática do Português para a Língua Brasileira 

de Sinais, com o objetivo de reduzir as barreiras de acessibilidade em conteúdos digitais para 

pessoas surdas (Brasil, 2022f). Destaca-se que esse conjunto de ferramentas computacionais de 

código aberto é responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web 

acessíveis para pessoas surdas, sendo necessário vincular essa ferramenta aos diversos sistemas 

de informações da instituição. 

Link: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras/ 

 

Projeto: Adoção do Design System do Governo Federal 

Modalidades: Transformação Digital           Situação: Ampliação do Uso Entrega: 12/2023 

Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 

Descrição: Trata-se de um conjunto de padrões de interface para designers e desenvolvedores 

para garantir a experiência na interação com os sistemas interativos da Administração Pública 

Federal (Brasil, 2022e). A iniciativa potencializa a eficiência e a eficácia dos usuários na 

utilização de interfaces para acesso aos serviços e aos sistemas de Governo, possibilitando uma 

única curva de aprendizado e garantindo a previsibilidade na utilização dos diferentes sistemas. 

O design system é um produto que serve produtos, sendo composto de um documento com 

diversos componentes e propriedades de um produto ou serviço para facilitar a comunicação 

https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html
https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/iniciarintegracao.html
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras/
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com os diversos times, beneficiando tanto o resultado que se almeja alcançar com o software 

como a comunicação, as pessoas, os negócios e as empresas. 

Link: https://www.gov.br/ds/home 

 

Projeto: Cadastro Base do Cidadão 

Modalidades: Interoperabilidade de Sistemas   Situação: Não Iniciado Entrega: 06/2024 

Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 

Descrição: O Cadastro Base do Cidadão (CBC) visa unificar e melhorar as informações sobre 

o cidadão dentro do governo a partir dos cadastros existentes nas bases do governo, 

principalmente no Cadastro de Pessoa Física mantido pela Secretaria de Receita Federal, 

disponíveis para interoperar com os sistemas da UFNT. 

Link: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/cadastro-base-do-

cidadao-cbc 

 

Projeto: Portal Brasileiro de Dados Abertos 

Modalidades: Interoperabilidade de Sistemas   Situação: Não Iniciado Entrega: 12/2023 

Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) 

Descrição: Realizar a catalogação, transferência, publicação e compartilhamento dos dados 

administrativos e acadêmicos da UFNT no Portal Brasileiro de Dados Abertos incluindo a 

instituição na Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) buscando alcançar os objetivos 

fundamentais a promoção da transparência, o engajamento na participação social, o 

desenvolvimento de novos e melhores serviços governamentais e o aumento da integridade 

pública. 

Link: https://dados.gov.br 

 

7. GESTÃO DE RISCOS 

 

Os riscos de projeto são incertezas que, se ocorrer, afetarão pelo menos um objetivo do 

projeto. Trata-se de um evento com uma probabilidade de ocorrer no futuro impactando o 

projeto de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade). No contexto da transformação 

digital, é necessário adiantar situações que impactarão negativamente no desenvolvimento e 

implantação dos serviços. Sob esse contexto, foram identificados os riscos abaixo relacionados, 

cuja análise e a avaliação são apresentados na Tabela 1 que adota informações complementares 

descritas na Tabela 7 e na Tabela 8. 

https://www.gov.br/ds/home
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/cadastro-base-do-cidadao-cbc
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/cadastro-base-do-cidadao-cbc
https://dados.gov.br/
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1. Falta de orçamento para a execução do treinamento da equipe de desenvolvimento do 

PTD, sendo necessário acompanhar os indicadores de valor investido nos projetos e 

quantitativo de servidores capacitados nas tecnologias necessárias para a implantação das 

soluções; 

2. Morosidade no processo de contratação dos cursos de capacitação previstos no Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

3. Falta de comprometimento dos participantes em concluir os cursos de capacitação para 

ter a base intelectual para a construção das soluções ou a falta de comprometimento em 

executar as atividades para o desenvolvimento deste PTD; 

4. Alteração na legislação, tecnologia ou objetivos estratégicos, táticos e/ou operacionais 

impactando as iniciativas de construção das soluções de transformação digital dos 

serviços planejadas; 

5. Necessidade de readaptação dos sistemas atualmente em uso para adequação às políticas, 

diretrizes e normas para a concepção de soluções de transformação digital dos serviços 

oferecidos pela instituição; 

6. Necessidade de readaptação dos sistemas de informação, em especial, para atender ao 

design system, aos mecanismos de interoperabilidade de dados e aos requisitos de 

segurança e privacidade da informação; 

7. Avaliação negativa dos serviços transformados digitalmente e oferecidos pela UFNT. 

8. Inclusão de demandas emergenciais interrompendo ou atrasando a execução dos projetos 

previstos neste PTD, incorrendo em impactos no cronograma estabelecido. 

9. Inadequação aos padrões de acessibilidade previstos no Manual de Acessibilidade do 

Governo Federal (eMag) para todos os serviços digitais apoiados pelos sistemas de 

informações institucionais. 

10. Dificuldade na adaptação dos sistemas de informação e demais recursos e serviços 

compartilhados de Tecnologia da Informação e Comunicação pelo Governo Federal na 

infraestrutura tecnológica da UFNT. 

11. Redução do quadro de servidores devido a processos de redistribuição e/ou requisição 

para outros órgãos, ou nos casos mais extremos o próprio pedido de exoneração para 

atuação no mercado de trabalho. 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Página 33 de 37 

 

Tabela 1 Riscos na execução do PTD da UFNT. 

Nº Risco Categoria Onde Prob Impact

o 

Nível Resposta Responsável Ação de Contorno 

1 Orçamento 

insuficiente 

Interno Execução 4 5 20 Mitigar STI Aprovar PTD no CGD 

como prioridade para 

destinação de 

orçamento. 

2 Falta de 

capacitação da 

equipe 

Interno Prazo 2 3 6 Evitar STI Contratar cursos de 

capacitação e indicar 

cursos do ENAP 

3 Comprometime

nto da equipe 

Interno Financeiro 3 5 15 Evitar STI Planejar, executar e 

manter soluções 

conforme o PTD. 

4 Alterações na 

legislação 

Externo Execução 1 4 4 Aceitar STI Adequar às alterações 

e atualizar o PDT. 

5 Interoperabilid

ade de dados 

com outros 

órgãos 

Interno Prazo 5 5 25 Explorar STI Buscar parcerias com 

órgãos externos para 

prover a 

interoperabilidade 

6 Readaptação 

dos sistemas já 

concebidos 

Interno Prazo 4 5 20 Explorar STI Realizar estudos de 

readaptação de 

sistemas e planejar 

adequações 

necessárias 

7 Avaliação 

negativa 

Interno Resultado 4 5 20 Evitar STI Realizar campanha 

para coleta de 

contribuição da 

comunidade 

8 Demandas 

emergenciais 

não planejadas 

Interno Prazo 5 5 25 Mitigar STI Aplicar técnicas como 

pareto para resolução 

de problemas 

reduzindo o impacto de 

emergências 

9 Inadequação a 

padrões do 

governo federal 

Interno Prazo 2 3 6 Mitigar STI Fazer um checklist dos 

templates e padrões de 

acessibilidade do 

governo federal 

10 Dificuldades de 

adaptar 

sistemas do 

Gov.br na 

UFNT 

Externo Execução 2 4 8 Aumentar STI Implantar os sistemas 

de imediato em um 

serviço interno 

selecionado 

11 Redução do 

quadro de 

servidores 

Interno Execução 3 5 15 Mitigar STI Buscar incentivos em 

formação, capacitação 

e melhoria nas 

condições de trabalho 
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 Tabela 2 Pesos para categorização do nível de priorização dos riscos. 

Probabilidade Probabilidade x Impacto 

5: Muito Alta 5 10 15 20 25 

4: Alta 4 8 12 16 20 

3: Média 3 6 9 12 15 

2: Baixa 2 4 6 8 10 

1: Muito Baixa 1 2 3 4 5 

  1: Muito Alta 2: Alta 3: Média 4: Baixa 5: Muito Baixa 

  Impacto 

 

 

Tabela 3 Estratégias com as ações para contornar os riscos. 

  Estratégia Descrição 

Ameaça Evitar Evitar, e se possível, eliminar o risco. 

Transferir Transferir o impacto para terceiros. 

Mitigar Reduzir o impacto ou a probabilidade dos riscos. 

Aceitar Aceitar os impactos e não fazer nada. 

Oportunidade Explorar Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos. 

Aumentar Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco. 

Compartilhar Compartilhar com terceiros que otimizem os impactos do 

risco. 

Aceitar Aceitar os impactos e não fazer nada. 

 

 

8. PARCERIAS 

● Ministério da Economia: para a orientação na construção do PTD e viabilização de 

soluções compartilhadas para implantação no rol de serviços digitais da UFNT. 

 

● Ministério da Educação: para orientação na construção do PTD e definição dos 

serviços digitais estratégicos oferecidos para a sociedade pela Rede Federal de Ensino 

Superior. 
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APROVADO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL 

2022, REALIZADA DA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

 

Araguaína-TO, 16 de dezembro de 2022. 

 

 

Clarete de Itoz 

Superintendente de Tecnologia da Informação 

STI/UFNT 

 

 

 

 

Airton Sieben 

Reitor 

UFNT 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

 

 APÊNDICE I – ATA DE APROVAÇÃO DO PTD NO COMITÊ DE GOVERNANÇA 

DIGITAL 

 

ANEXO I – PTD MODELO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 



 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS 

GABINETE DO PRÓ-REITOR 

 

 

ATA DE REULTADOS 

COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL DA UFNT 

 

 

Às nove horas e quinze minutos do dia 20 de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se via de 

serviços de conferência online Google Meet os membros do Comitê Governança Digital da UFNT 

Professor Airton Sieben (presidente) e os membros representantes das áreas finalísticas Braz Batista 

Vas (Pró-Reitoria de Graduação); Rejane Cleide Medeiros de Almeida (Pró-Reitoria de Extensão, 

Cultura e Assuntos Comunitários); Kênia Ferreira Rodrigues (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação); José Manoel Sanches da Cruz Ribeiro (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis); Andreia 

de Carvalho Silva (Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas); Denise Pinho Pereira 

(Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional); Warton da Silva Souza 

(Pró-Reitoria de Finanças e Execução Orçamentária); Clarete de Itoz  (Superintendente de Tecnologia 

da Informação) membro titular da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação; e, Jeane 

Alvez Almeida, (Representante do tratamento de dados pessoais), para tratar sobre a proposta do 

Plano de Transformação Digital (PTD) 2023-2026 da Universidade Federal do Norte do Tocantins 

(UFNT). Abaixo listo os principais resultados da reunião. 

1. Foi apresentada a metodologia adotada para apresentação e discussão do documento “Plano 

de Transformação Digital da UFNT 2023 – 2026”. produzido pela Superintendente de TI da 

UFNT.  

2. Superintendente de TI da UFNT, Clarete de Itoz, fez a leitura de itens destacados para 

entendimento dos pontos focais do documento. 

3. Apresentou em destaque para itens: objetivos estratégicos, base legal e monitoramento. 

4. Destacou no PLANO DE AÇÃO os Serviços Digitais da Universidade Federal do Norte do 

Tocantins e Serviços Transformados Oferecidos pelo Governo Federal. 

5. Destacou o Plano de Gestão de Riscos e apontou como forma de mitigar problemas futuros. 

6. Após apresentação, a discussão do “Plano de Transformação Digital da UFNT 2023 – 2026” 

foram feitos os seguintes apontamentos. 



 

 

7. O Professor Braz solicitou a inserção de um projeto sobre letramento digital para a 

comunidade acadêmica, diante da necessidade de informatizar e digitalizar processos e 

procedimentos, conforme prevê normativas do Governo Digital. Ainda, apontou sobre o 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o uso institucional do Sistema Único de Processos 

Eletrônico em Rede (SUPER BR), que é uma plataforma piloto lançada pelo Governo Federal, 

capaz de conectar todos os órgãos da administração pública e integrar o país, alertando que, 

antes da decisão do uso, possamos verificar o custo e quais instituições federais estão 

utilizando e quais os benefícios, uma vez que a plataforma, segundo ele, é paga.  

8. Anna Flavia (STI) esclareceu que, para uso do SEI é necessário em algum momento usar o 

Super BR, uma vez que o SEI, já está rodando dentro da Plataforma Super BR.  

9. Professora Clarete disse que nenhuma decisão será tomada pela STI, mas sim pelo Comitê de 

Governança Digital, espaço para essas decisões. Após leitura do texto do PTD o texto foi 

aprovado por unanimidade, sendo necessário ajustes de escritas. 

Nada mais havendo a ser tratado, às dez horas trinta e oito minutos, encerrou-se a reunião. Eu, 

Jeane Alves de Almeida, lavrei a presente ata, que depois de apreciada, será assinada por mim e 

pelo presidente do comitê. 

 

 

 

AIRTON SIEBEN 

Presidente 

JEANE ALVES DE ALMEIDA 

Representante do tratamento de dados pessoais 
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PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Dados do Gerente do Projeto na Instituição

Nome cargo Telefone E-mail

Clarete de Itoz
Superintendente de 

Tecnologia da Informação
Transformação sti@ufnt.edu.br

1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS

ORIENTAÇÕES:

a. Nome do serviço
b. Volume anual de 

solicitações (estimativa)

c. Há canal digital para solicitar e 

obter esse serviço?

É solicitado ao usuário o 

preechimento em formulário de 

algum dado cadastral do CPF? Veja 

lista aqui

e. Tipo de projeto

(Transformação/ 

Integração)

f. Data para 

conclusão do projeto

(mm/aaaa)

g. Responsável pela 

ação

h. E-mail do 

responsável

i. Telefone do 

responsável

j. Caso o serviço possua 

canal digital, quando foi 

disponibilizado o canal 

digital para esse serviço? 

(Selecionar resposta)

Matricular-se em curso de graduação. 900 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685
Não é prestado em canal 

digital

Matricular-se em curso de pós-graduação. 122 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685
Não é prestado em canal 

digital

Matricular-se em ações de extensão (curso, evento, projeto 

ou programa).
21052 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685

Não é prestado em canal 

digital

Obter diploma ou 2ª via de diploma de graduação. 17 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685
Não é prestado em canal 

digital

Obter diploma ou 2ª via de diploma de pós-graduação. 122 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685
Não é prestado em canal 

digital

Participar de Processo Seletivo para curso de graduação. 13.580 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685
Não é prestado em canal 

digital

Participar de Processo Seletivo para curso de pós-

graduação.
500 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685

Não é prestado em canal 

digital

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

Seguindo o disposto no Decreto Nº 10.332, de 28 de abril de 2020, esta Instituição Federal apresenta à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD) o Plano de Transformação Digital aprovado pelo Comitê de Governança Digital. Segue anexado documento que evidencia a aprovação deste 

Plano pelo referido Comitê.

Responsável pelo preenchimento deste arquivo; pela articulação e acompanhamento de sua execução; e pelo envio de dados para monitoramento.

Coluna a.  Os serviços previamente listados neste quadro foram identificados no Censo de Serviços e cadastrados no Portal Gov.br. No âmbito do Gov.br, entendem-se por serviços as interações transacionais entre o solicitante (estudante ou público externo) e a instituição, para solicitações individualizáveis, 

sempre descritos sob a ótica do solicitante. Para mais informações sobre o conceito de seviço do Gov.br, acesse o link:

      https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento

Coluna b. Informe, para cada serviço, o volume anual estimado de solicitações. Preencha com número inteiro.

Coluna c. Informe se o serviço possui canal digital para solicitação e atendimento (selecione SIM ou NÃO). Entende-se por canal digital (coluna C) um sistema, aplicativo ou página por meio do qual é possível solicitar o serviço em questão.

Coluna d. Informe se é exigido do solicitante, no momento da solicitação do serviço, dados cadastrais do CPF (clique na coluna para ver a lista de dados). Os serviços para os quais sejam solicitados dados cadastrais do CPF no momento em que são requisitados poderão ser objetos de ação do item 3 deste 

Plano - Interoperabilidade.

Coluna e. A resposta à coluna "Tipo de projeto" é de preenchimento automático, a partir do preenchimento da coluna c, sendo: 

    Transformação: para serviços que não possuem canal digital de prestação. Inclui a automação (desenvolvimento de canal digital para solicitação, acompanhamento e entrega do serviço) e a integração com Login Único e Módulo de Avaliação de Serviços. 

    Integração: para serviços que já possuam canal digital de prestação. Inclui a integração com Login Único e Módulo de Avaliação de Serviços.

    https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/

    http://manual-avaliacao.servicos.gov.br/

Coluna f. A data para a conclusão do projeto deve considerar a entrega completa, com todas as ações que compõem o projeto (V. item 3 acima).

Colunas g, h, i. O responsável pela ação deverá informar sobre seu andamento ao Gerente do Projeto na Instituição. Poderá também ser contatado pela equipe técnica da SGD para o repasse de orientações ou indicação de pendências nas ações que envolvem esta Secretaria.

Coluna j. No caso dos serviços que já possuam canal digital de prestação, selecione na última coluna o período em que o canal digital foi disponibilizado.

mailto:sti@ufnt.edu.br
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
mailto:sti@ufnt.edu.br
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento
https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br/o-que-e-um-servico-publico-de-atendimento


Registrar diplomas de faculdades, centros universitários e 

universidades privadas para graduação.
1347 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685

Não é prestado em canal 

digital

Solicitar emissão de certificado de participação em curso ou 

evento de extensão.
21052 NÃO NÃO Transformação dez/2023 STI e Coordenações sti@ufnt.edu.br (63) 3416 5685

Não é prestado em canal 

digital

Disponibilização de Aplicativos na Conta Única da Administração Pública Federal

Nome do APPs Disponível Google Play? (S/N) Disponível App Store? (S/N)
Data para a migração para a 

conta única do governo nas lojas

Responsável pela 

ação

E-mail do 

responsável

Telefone do 

responsável
0

0
Data para conclusão

(mm/aaaa)
45261

0

0

Telefone

63992151310

0

0

VEJA AQUI a relação de dados cadastrais do CPF

Resposta

SIM

https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br

Pergunta

2. UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS

Conforme disposto no Decreto nº 9.756/2019, todos os aplicativos móveis do Governo Federal deverão ser registrados na conta única GOV.BR da Administração Pública Federal. A vinculação deve ser feita tanto na Google Play como na App Store.

Para solicitar o lançamento de um aplicativo novo, acesse: https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-aplicativos-na-conta-unica-gov.br.

Para migrar aplicativos já existentes para a conta única, deve ser preenchido o formulário específico da loja e enviado à SGD. Os formulários seguem em anexo.

3. INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS - ADESÃO AO CBC

Está disponível para os órgãos e entidades do SISP o acesso aos dados do Cadastro Base do Cidadão (CBC) por meio de contratação centralizada, realizada pela Secretaria de Governo Digital – SGD, e sem custos. O CBC foi instituído pelo Decreto nº 10.046 e, inicialmente, é constituído pelos dados cadastrais 

do CPF da Receita Federal do Brasil – RFB. Seu acesso se dará por meio das soluções tecnológicas rede permissionada blockchain bCPF ou API CPF Light, a depender do consumo anual declarado pelo órgão requerente e de outros critérios definidos pela SGD. O acesso está condicionado a autorização da RFB.

Caso haja serviços para os quais se solicita ao usuário o preenchimento de dados cadastrais do CPF, conforme respostas do 

quadro anterior, a instituição tem interesse em fazer a adesão para acesso aos dados do CBC, sem custos, de forma a viabilizar 

o preenchimento automático desses dados?

4. ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PORTAL GOV.BR

Os serviços das Instituições Federais de Educação Superior atualmente disponíveis no Portal Gov.br foram cadastrados a partir de um levantamento realizado em 2018. A Instituição deverá indicar os nomes a serem cadastrados pela SGD como editores de serviços no Portal Gov.br e indicar um prazo para 

atualização do conjunto de serviços por ela prestados. O número de editores é de livre escola pela Instituição. Abaixo, o link para o Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br.

https://www.gov.br/pt-br/guia-de-edicao-de-servicos-do-gov.br


Ação

Atualização dos serviços da instituição no Portal Gov.br

Nome do Editor Telefone E-mail CPF

Anna Flavia Martins Duarte 63992151310 annaflavia@ufnt.edu.br 018.631.321-71

Clarete de Itoz

Superintendente de Tecnologia da Informação - Portaria N. 408 de 16 de agosto de 2022

Do monitoramento

A Instituição se compromete a enviar mensalmente informações sobre a execução das ações previstas neste plano, em formato a ser definido pela Secretaria de Governo Digital.

Poderão ser estabelecidas reuniões com um conjunto de Instituições Federais de Educação Superior para acompanhamento de ações dos respectivos Planos de Transformação Digitais. 

Da formalização

Editores a serem cadastrados no Portal Gov.br para cadastro e atualização dos serviços da Instituição:

DISPOSIÇÕES FINAIS

Data para conclusão

(mm/aaaa)

dez/23

mailto:annaflavia@ufnt.edu.br


APÈNDICE II - RESPOSTA DA SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL 
 
 
 
 

Rommel Soares 
 

qui., 22 de dez. de 2022 
16:21 (há 12 dias) 

 
 
 

para ANA, mim, reitoria@ufnt.edu.br, annaflavia@ufnt.edu.br, joelmendonca@ufnt.e
du.br, cleriene@ufnt.edu.br, cassiarocha@ufnt.edu.br, DANIELA 

 
 

Estimados, muito boa tarde! 
 
 
Agradecemos imensamente o encaminhamento do Plano. 
 
Verificamos que o documento foi muito bem elaborado e deveras meritório quanto a 
definição de objetivos, ações e prazos. 
 
Informo que o PTD se encontra devidamente alinhado ao Catálogo e corretamente 
preenchido, na identificação dos projetos e estimativa das entregas. 
 
Daremos andamento ao processo de pactuação. 
 
Uma vez finalizado, com as assinaturas dos Secretários, da SGD e SEME, vocês receberão a 
confirmação por Ofício, além de orientações adicionais aos editores. 
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos necessários. 
 
At.te. 

 

Rommel Patrick Sarmento Soares 
Analista em Tecnologia da Informação 
rommel.soares@economia.gov.br 
(83) 99873-5700 
SGD-CGREP 
Ministério da Economia 
gov.br/economia 

 

mailto:rommel.soares@economia.gov.br
https://gov.br/economia

