Planejamento de Trabalho da PRPTI no período de 2019 a 2022
O que

Quem

Quando
2020

Proporcionar maior acessibilidade às
informações.

Incentivar a inovação tecnológica

2019
DATI

DATI

Otimizar as políticas de TI, visando o
aprimoramento, atualização, qualificação e
usabilidade dos recursos.

DATI

Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria
do ensino a distância da Unemat

DATI

Otimizar as políticas de TI

DATI

DATI

Como

PEP

Padronizar os espaços para a divulgação nas
diferentes mídias na UNEMAT

PEP

Criar e/ou atualizar as páginas dos cursos e
faculdades com as suas ações acadêmicas

Levantamento dos Requisitos

PEP

Criar um portal institucional com suporte a todos
os câmpus, dando a possibilidade de trazer os
informes referentes a colegiados, cursos,
faculdades e informações relevantes, em um só
espaço, que atenda pessoas com deficiências

Levantamento dos Requisitos

Realizar eventos com os cursos de computação
buscando a elaboração de projetos de
desenvolvimento institucional para os Câmpus e
Reitoria

1 - Reuniao com o NITG / 2 - Reunião com os
Cursos

Criar e/ou adquirir um sistema integrado de
gestão, que inclua o sistema de transporte,
reserva de equipamentos, entre outros

Sistema de Transporte apresentado ao setor de
transporte

Estado da Arte

RISC/Supervisão de
Desenvolvimento

2019

DATI/Cursos de
Computação

2019

Supervisão de
Desenvolvimento /
Unidade Barra do Bugres

2019

Supervisão de
Desenvolvimento

PEP

Simplificar o acesso às informações de interesse
público contidas no Portal de Transparência

Levantamento dos dados de contratos e
convênios

2019

CTI/PRPTI

PEP

Melhorar a qualidade da internet da instituição

Analise da TR com 1 Giba, 500 e 250 Mb

2020

CTI/PRPTI

PEP

2021

CTI/PRPTI/CAMPUS

PEP

2019

CTI/UTI

PEP

Investimento em novas tecnologias de
informação
Adequar e/ou criar laboratórios de mídia e
estúdios de gravação nos campus/polos, por
meio de parcerias interinstitucionais
Capacitação da equipe técnica

Capacitação da euipe de redes

2019

CTI

PEP

Realizar estudo de Lotacionograma no setor de TI

Realizado

2019

CTI

PEP

Criar e publicar o Regimento Interno
contemplando as novas políticas de otimização

Em fase de redação

2019

CTI
CTI/Sup. de
Desenvolvimento/Sup.
Infraestrutura de redes
/Sup. de Suporte

PEP

Criação do comitê de TI

Em fase de redação

PEP

Implantação de sistema integrado de gestão
universitária

Plano de trabalho escrito

PEP

Desenvolver softwares para o desenvolvimento
das atividades institucionais (ex: seletivos,
contratos, aquisições

Seletivo utilizado e em fase de aprimoramento

2020

Otimizar os processos burocráticos por meio de
infraestrutura tecnológica eficiente.

Por que

2020

DATI

Parceria com o Governo do Estado em prol de
simplificação do Portal de Transparência

Onde
RISC/Supervisão de
Desenvolvimento e
Comunicação
RISC/Supervisão de
Desenvolvimento e
Comunicação

2019

Supervisão de
Desenvolvimento

PEP

Ter políticas de TI consolidadas

2021

CTI

PEP

Implantar a certificação digital

2020

CTI

PEP

Modernizar a parte de equipamentos utilizados
pelos servidores em suas funções laborais

2020

CTI

PEP

Inserir na politica de inovação da instituição o
planejamento do desenvolvimento de TI

2019

CTI

PEP

2019

CTI/UTI/Campus

PEP

2020

CTI/UTI

PEP

Contratação de Fibra Ótica para todos os Campus

2020

CTI/PRPTI

PEP

Contratar pacote de internet que supra a nova
demanda

Analise da TR com 1 Giba, 500 e 250 Mb

PEP

Conectar a UNEMAT a RNP que passa em Cuiabá

Reunião inicial para a inserção na RNP

PEP

Instalação de Roteadores de qualidade
Elaboração de Termo de Referências que
contemple o máximo possível do dinamismo
(acelerar o TR) e evolução dos objetos, aparatos
e serviços de TI
Elaborar um plano de aquisição e manutenção
dos equipamentos e servidores de dados a partir
das necessidades levantadas e do
desenvolvimento de novas tecnologias no
mercado
Garantir a atualização constante do parque
tecnológico de cada campus
Buscar autonomia para o cadastramento do item
compra para os campus

TR para a aquisição de equipamentos

SigA

Testes na PROEG

DATI

Disponibilizar acesso à internet com eficiência em
DATI
todo os ambientes da UNEMAT

2020

Unidade Cuiabá da
UNEMAT
CTI/UTI/Campus

2019

CTI/UTI

PEP

2019

CTI/UTI

PEP

2019

CTI/UTI

PEP

2020

CTI/UTI

PEP

2020

CTI

PEP

2019

Adquirir e dar manutenção de equipamentos de
informática e servidores de dados

DATI

Ter sistemas de controle, gestão e serviços
acadêmicos com interface padronizada e
desenvolvimento descentralizado

DATI

Implantar um sistema de teleconferência em
todos os câmpus para otimizar a comunicação na
UNEMAT

DATI

2020

CTI/UTI

Reitoria

Gerenciamento das Contas de Energia, Telefone e
DATI
demais contratos de informação

2020

UNEMAT

PRPTI

Desenvolver software corporativo para
informatizar todos os processos administrativos
comuns às unidades, faculdades e órgãos de
integração

DATI

2019

Supervisão de
Desenvolvimento

PRPTI

Adequar a politica de TI da instituição as novas
Reformulação da DATI e Planejamento inserido
demandas definidas no planejamento estratégico
na Política de TI
da universidade
Disponibilizar pontos de acesso à internet para
TR para a aquisição de equipamentos
comunidade acadêmica em geral

Adquirir equipamentos adequados e preparar
ambientes propícios para o desenvolvimento de
atividades por videoconferência e obter um link
de internet que proporcione qualidade na
transmissão
Desenvolvendo um software junto a TI para nos
auxiliar neste tipo de gerenciamento.
Continuar a construção de um sistema integrado
de gestão, que juntamente com o SIGAA irá
otimizar os processos, possibilitando agilidade e
confiabilidade no desenvolvimento das
atividades e na obtenção das informações

TR em elaboração

TR em elaboração

TR em elaboração

TR elaborada e segue para o RP

Realizado no excell

SigRH

Padronizar equipamentos, serviços e metologias
de trabalho relacionados a TI

DATI

2021

CTI/UTI

DATI

Encontro de Gestores de TI

DATI

2019

DATI

DATI

Regimento único de TI

DATI

2019

CTI

DATI

O que

Quem

Quando

Onde

Por que

Regulamentação, definição e implantação do
Setor de Infra Estrutura da UNEMAT

OBRAS

2019

Unemat

Unificando a aquisições de equipamentos,
desenvolvendo soluções para toda a instituição e
capacitando a equipe para atender as demandas
relacionadas a TI
Realizar, anualmente, encontro dos gestores da
TI dos Câmpus e da Reitoria
Criar um regimento único sobre o acesso, uso e
de definição dos padrões a serem seguidos pela
TI da Universidade
Como

PRPTI

Inicialmente será necessário promover
discussões internas de modo a identificar quais
as necessidades mais recorrentes e propor uma
estrutura fisica, organizacional e funcional . Em
seguida elaborar minuta de resolução e submeter
para apreciação e futura. aprovação do CONSUNI

Criação de um banco de dados de projetos de
OBRAS
obras civilv(salas de aula, bibliotéca, laboratórios)

2020

UNEMAT

PRPTI

Promover concurso interno na UNEMAT para
proposições de projetos, ou lançar edital
induzido para submissão de projetos, levadno em
consideração ambiência, sustentabilidade etc

Criação de Unidade para estudos de projetos de
energia fotovoltaíca, para implantação nos
OBRAS
campus.

2020

Unemat

PRPTI

treinamento de profisssionais do escritório de
engenharia

Eficientização Energética dos campus

Aquisição de software para projetos elétricos

Uso eficiente da energia elétrica

OBRAS

OBRAS

OBRAS

2019

2020

2020

Unemat

Escritório de Obras e
Serviços de Engenharia

UNEMAT

Maio em NVX
Construído, será enviado no II CONSUNI
Estado da Arte

Aguardando definição

PRPTI

Qualificando os profissionais do Escritório de
Obras e Serviços de Engenharia visando a
elaboração de projetos de energia solar. Existe a Instalação de Lâmpadas e Condicionadores de ar
possibilidade da implantação via chamada
na Reitoria e Câmpus de Cáceres
pública da concessionária de energia local, não
gerando ônus a instituição.

PRPTI

Será feito um levantamento das caracteristicas
do software que mais se adequa as necessidade,
posteriormente sera feita uma pesquisa de
mercado identificando quais softwares mais se
adeque as necessidades, estando definidos os
possiveis softares sera montado a TR e
posteriormente será feita a aquisição

PRPTI

É necessário uma conscientização dos servidores
e acadêmicos da UNEMAT para que façam um
uso eficiente da energia elétrica. Além disso, a
automatização dos aparelhos de ar condicionado
é um bom aliado no uso eficiente de energia
elétrica.

Elaboração da TR

Estruturar o Escritório de Serviços e Engenharia e
OBRAS
Obras

2019

PRPTI

PRPTI

Mão de obra qualificada

OBRAS

2020

UNEMAT

PRPTI

Capacitação dos profissionais do Escritório de
Serviços de Engenharia e Obras

OBRAS

2019

PRPTI

PRPTI

Por meio de aquisição de equipamentos da área
da Engenharia juntamente com um treinamento
para os mesmos e, elaborando protocolos a
serem seguidos, padronizando os serviços
prestados para que haja um atendimento mais
eficaz.
Fazendo contrato com empresas terceirizadas
que prestem esse serviço, ou, alterando o
contrato atual da terceirizada atuante para
atender a essas necessidades.
Por meio de cursos de capacitação, tanto na área
da administração pública quanto na área da
engenharia.

Emissão de Parecer dos Projetos de Obras

OBRAS

2019

Unemat

PRPTI

Reunindo com os envolvidos nos futuros projetos
para orientá-los, indicando as melhores decisões
a serem tomadas. Os projetos licitados deverão
passar pelo setor para uma fiscalização, não
podendo ser finalizado caso não haja um aval.

Elaboração do Plano Diretor dos Câmpus

OBRAS

2020

Unemat

PRPTI

Planejar o crescimento ordenado e sustentável
das estruturas e ocupação de espaços nas
Universidades
Contratação de uma empresa especializada para
a emissão de um laudo por Câmpus. Destinar nos
orçamentos de 2020/21 e 22 recurso para a
implementação nos laboratórios e area externa

Elaboração de um Plano de segurança e
prevenção de incêndio e acidêndes

OBRAS

2020

Unemat

PRPTI

OBRAS

2019

UNEMAT

PRPTI

Quem

Quando

Onde

Por que

Parceria com o Governo do Estado em prol de
simplificação do Portal de Transparência

Diplan

2019

Unemat em Números

PEP

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional

Diplan

2019

Unemat

PRPTI

Programa Recicla Unemat

Diplan

2020

UNEMAT

PRPTI

Fomentar a construção coletiva do PDI-Plano de
Desenvolvimento Institucional como ferramenta Diplan
para atuação estratégica da UNEMAT

2020

Câmpus/ Sede

PRPTI

Realizar nos moldes do PEP o PDI local, regional e
da Instituição com base no PEP e no Congresso
Universitário

Governo Estadual

Discutir, no mesmo formato do PEP, o PPA para o
quadrienio. Realizar visitas nos Câmpus para a
Eloboração do PPA do Câmpus e posteriormente,
da UNEMAT

Realizar visitas técnicas nos Câmpus para a
elaboração de laudos de engenharia cívil e
elétrica
O que

Elaborar o PPA 2020-2024

Diplan

2019

Cuiabá

Realizar visitas aos Câmpus com a equipe de
engenharia para a elaboração de laudos das
estruturas dos imóveis das Unidades
Como
Simplificar o acesso às informações de interesse
público contidas no Portal de Transparência
Apoiar as atividade de projeto e bolsas para o
desenvolvimento institucional, visando a
melhoria da qualidade do ambiente e das ações
de gestão
Ações de reciclagem e sustentabilidade da sede
e dos Câmpus

Aguardando definição

Realização de curso em maio de 2019

Projeto de AFL, BBG, CCR

Laudos de PTL, NMT e CCR
Estado da Arte
Levantamento de requisitos

CONEPE

Treinamento na SEPLAG essa semana

Fomentar a construção coletiva do PPA - Plano
Plurianual 2020-2024 como ferramenta de
gestão financeira e orçamentária da UNEMAT
Capacitação permanente e contínua das equipes
locais de planejamento
Institucionalizar a criação em cada câmpus da
unidade setorial de Planejamento
Participar de cursos , treinamentos e eventos na
área de Planejamento em nível Regional e
Nacional
Realizar visitas técnicas em IES de renome que
tenham knowhow em planejamento

Realizar nos moldes do PEP, a elaboração do PPA
2020-2024

Diplan

2019

Câmpus/ Sede

PRPTI

Diplan

2019

Câmpus/ Sede

PEP/Congresso/PTA/PPA

Diplan

2020

PEP/Consuni/DURA

PEP/Congresso/PTA/PPA

Diplan

2020

Região e País

PRPTI

Participando dos cursos, treinamentos e eventos

Diplan

2019

País

PRPTI

Realizando reunião de trabalho
Proprondo a criação desta unidade na estrutura
da PRPTI e no organograma institucional

Aguardando definição

Realizar eventos de capacitação tais como,
encontros, seminários
Proprondo a criação destas unidades na
estrutura e no organograma institucional

Treinamento na SEPLAG essa semana

Diplan

2019

Consuni

Ter na estrutura da PRPTI,
um local adquado para
cuidar das ações de
Planejamento

Auxiliar as comissões de trabalho instituídas para
Diplan
regulamentar as deliberações do 3º. Congresso

2019

Sede/Câmpus

Reitoria

Realizando reunião de trabalho

Elaboração da Comissão

Quando

Onde

Por que

Como

Estado da Arte

2019

DAOR

PEP

Criar mecanismos que garantam o investimento
na infraestrutura

Aguardando o decreto

Institucionalizar no organograma da PRPTI, a
Diretoria de Planejamento

O que
Quem
Estabelecer políticas para garantir a qualidade no
DAOR
ensino, pesquisa e extensão nos cursos já
existentes.
Consolidar a descentralização da gestão
financeira e orçamentária aos Campi para que
DAOR
tenham autonomia de investimento em suas
prioridades

2019

Câmpus

PEP

Elaboração do PTA

DAOR

2019

UNEMAT

Lei

Criação do CNPJ dos Câmpus

DAOR

2019

UNEMAT

PRPTI

Realizar o levantamento da folha de pagamento e
DAOR
evolução da folha de pagamento

Realizar o levantamento diario da arrecadação

DAOR

Publicação dos Dados Orçamentários, ensino,
pesquisa e extensão no Portal de Transparência - DAOR
Unemat em Números

2019

2019

2019

UNEMAT

DAOR

DAOR

Promover discussão técnica, envolvendo os
servidores, sobre a descentralização
orçamentária, financeira, despesas e
responsabilidades técnicas dos Câmpus
Fazer reuniões para a elaboração do PTA dos
Câmpus aprovados pelo Colegiado Regional e
construir o PTA da UNEMAT
Criação de CNPJ para os Câmpus

Visitas técnicas em abril

Junho
Retomada das discussões

PRPTI/PRAD

Realizar um levantamento da vida profissional
dos servidores efetivos com o objetivo de auxiliar
o planejamento da folha de pagamento, abertura
de cursos e tomada de decisões do Grupo 1

Folha de janeiro tabulada.

PRPTI

Realizar um levantamento diario da arrecadação
no FIPLAN das diversas fontes orçamentárias,
com o objetivo de quantificar a RCL e os repasses
a Instituição

Acesso diário ao FIPLAN

PRPTI

Realizar o levantamento de requisitos e
construção de indicadores para a Universidade.
Levantamento dos dados para o Anuário e junção
Unir os esforços de trabalho na formação de um
dos dados do Portal Transparência e Unemat em
banco de dados. Elaborar, reestruturae,
Números
abastecer e avaliar o programa Portal
Transparência, UNEMAt em números

O que

Quem

Quando

Onde

Por que

Como

Estado da Arte

Adquirir computadores para a equipe da PRPTI

PRPTI

2019

Sede/PRPTI

PRPTI

Elaboração de Termo de Referência para
Processo licitatório

Julho

PRPTI

Será feito um levantamento das caracteristicas
do software que mais se adequa as necessidade,
posteriormente sera feita uma pesquisa de
mercado identificando quais softwares mais se
adeque as necessidades, estando definidos os
possiveis softares sera montado a TR e
posteriormente será feita a aquisição

Julho

PRPTI

Será feito um levantamento das caracteristicas
do software que mais se adequa as necessidade,
posteriormente sera feita uma pesquisa de
mercado identificando quais softwares mais se
adeque as necessidades, estando definidos os
possiveis softwares sera montado a TR e
posteriormente será feita a aquisição

Julho

PRPTI

Será feito um levantamento das caracteristicas
do software que mais se adequa as necessidade,
posteriormente sera feita uma pesquisa de
mercado identificando quais softwares mais se
adeque as necessidades, estando definidos os
possiveis softwares sera montado a TR e
posteriormente será feita a aquisição

Julho

PRPTI

Será feito um levantamento das caracteristicas
do software que mais se adequa as necessidade,
posteriormente sera feita uma pesquisa de
mercado identificando quais softwares mais se
adeque as necessidades, estando definidos os
possiveis softwares sera montado a TR e
posteriormente será feita a aquisição

Julho

Aquisição de software para gerenciamento de
projetos

Aquisição de software para projetos estruturais

Aquisição de software para projetos
arquitetônicos

Aquisição de software para projetos
hidrossanitários

PRPTI

PRPTI

PRPTI

PRPTI

2020

2020

2020

2020

PRPTI

Escritório de Projetos

Escritório de Projetos

Escritório de Projetos

Aquisição de software para projetos elétricos

PRPTI

2020

Escritório de Projetos

PRPTI

Será feito um levantamento das caracteristicas
do software que mais se adequa as necessidade,
posteriormente sera feita uma pesquisa de
mercado identificando quais softwares mais se
adeque as necessidades, estando definidos os
possiveis softares sera montado a TR e
posteriormente será feita a aquisição

Aquisição de computadores para os Câmpus

PRPTI

2019

DATI

PRPTI

Aquisição de máquinas para os laboratórios
didáticos e para o parque de máquinas no
atendimento da comunidade

Julho

Aquisição de módulo/software específico para
gestão de planejamento em nível institucional

PRPTI

2019

Sede/PRPTI

PRPTI

Realizando processo licitatório

Julho

Julho

