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CAPÍTULO I 

Da Diretoria de Gestão Estratégica 

 

Art. 1º A Diretoria de Gestão Estratégica (DIGES), criada pela Portaria nº 199 de 17 de 

junho de 2005, e regulamentada pelos art.6 e art. 22 da Portaria nº 3.796, de 1º de 

novembro de 2005, é o órgão executivo responsável pela coordenação da elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, acompanhamento da execução dos planos e 

projetos e fornecimento oficial das informações sobre o desempenho do CEFET/RJ. 

 

Parágrafo único. A Diretoria de Gestão Estratégica é dirigida por um Diretor Sistêmico 

nomeado pelo Diretor-Geral. 

 

Art. 2º São princípios norteadores da Diretoria de Gestão Estratégica: 

I. orientação à estratégia institucional; 

II. integração do Ensino, Pesquisa e Extensão com Planejamento e 

Administração, por meio da Gestão Estratégica; 

III. visão sistêmica e estratégica do Sistema Multicampi; 

IV. fomento à inovação e à gestão do conhecimento institucional no âmbito 

estratégico; 

V. estrutura orgânica voltada à gestão por competências e trabalho em equipe 

na coordenação de projetos e atividades voltadas ao Desenvolvimento 

Institucional;  

VI. estabelecimento da área de Tecnologia da Informação como estratégica para 

o Cefet/RJ; 

VII. priorização de iniciativas voltadas à Sustentabilidade Ambiental 

Institucional, Governança e Transparência na Administração Pública. 

 

Art. 3º A estrutura da Diretoria de Gestão Estratégica compreende: 

I. Seção de Gestão Estratégica (SEGES) 

II. Divisão Estratégica de Sustentabilidade Ambiental Institucional (DISAI) 

III. Divisão de Editoração (DEDIT) 

IV. Departamento de Desenvolvimento Institucional (DEDIN) 

1. Setor de Apoio Administrativo (SEAAD) 

2. Seção de Serviços de Informação ao Cidadão (SESIC) 

3. Seção de Governança e Controles (SEGOV) 

V. Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) 

1. Secretaria de Apoio (SECAP) 

2. Divisão de Estratégia e Governança em Tecnologia da Informação (DIGTI) 

2.1. Setor de Projetos de Tecnologia da Informação (SEPTI) 

2.2. Setor de Segurança da Informação (SEGUR) 



3. Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (DIDMS) 

3.1. Setor de Administração de Sistemas e Banco de Dados (SASDB) 

3.2. Seção de Manutenção de Sistemas (SEMSI) 

3.3. Seção de Desenvolvimento de Sistemas (SEDSI) 

4. Divisão de Infraestrutura da Informação (DINFO) 

4.1. Seção de Suporte de Telecomunicações e Redes (SETRE) 

4.2. Seção de Infraestrutura e Datacenter (SIDAT) 

4.3. Seção de Suporte ao Usuário (SESUS) 

       

Art. 4º – Compete à Diretoria de Gestão Estratégica (DIGES): 

I. assessorar ao Diretor-Geral em assuntos estratégicos e de desenvolvimento 

institucional;  

II. coordenar o processo de planejamento estratégico do Cefet/RJ, com vistas 

a subsidiar a definição das prioridades das diretorias sistêmicas e diretorias 

dos campi; 

III. assessorar a Direção-Geral na supervisão da elaboração e encaminhamento 

do Relatório de Gestão Anual do Cefet/RJ às autoridades competentes; 

IV. disseminar as melhores práticas de gestão nas diretorias sistêmicas e nos 

campi; 

V. coordenar, monitorar e avaliar a elaboração e execução o Plano de 

Desenvolvimento Institucional em articulação com as demais diretorias 

sistêmicas e com os campi; 

VI. organizar as mudanças da estrutura organizacional do Cefet/RJ; 

VII. orientar sobre a gestão das informações e planos de ação, voltados ao 

Desenvolvimento Institucional;  

VIII. coordenar a implantação do mapeamento dos processos e gestão de riscos 

no âmbito da instituição; 

IX. deliberar sobre a utilização dos recursos financeiros desta diretoria; 

X. atuar como autoridade responsável pela Lei de Acesso à Informação no 

âmbito do Cefet/RJ; 

XI. acompanhar os serviços prestados pelo Departamento de Tecnologia da 

Informação e assegurar que estejam alinhados à estratégia institucional; 

XII. validar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação com a estratégia 

institucional e propor ao Comitê de Governança da Tecnologia da 

Informação (CGTIC); 

XIII. validar o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação com a 

estratégia institucional e propor ao Comitê de Governança da Tecnologia 

da Informação (CGTIC); 

XIV. prestar contas sobre relatório de acompanhamento do Mapeamento de 

Processos e Gestão de Riscos ao Comitê de Governança, Riscos e 

Controles (CGRC); 

XV. articular para a organização e implantação da Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P) no Cefet/RJ; 

XVI. articular para a organização e implantação do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável do Cefet/RJ; 

XVII. estimular o trabalho em equipe e a comunicação entre todos os órgãos e 

níveis da DIGES; 



XVIII. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XIX. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XX. orientar as chefias de órgãos subordinados no processo de tomada de 

decisão relacionado às estratégias institucionais; 

XXI. zelar pela estratégia, governança e transparência no âmbito institucional; 

XXII. zelar pelas atividades de sustentabilidade ambiental institucional; 

XXIII. zelar pela segurança da informação; 

XXIV. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 5º Compete a Seção de Gestão Estratégica (SEGES): 

I. realizar a gestão das atividades administrativas relacionadas à DIGES; 

II. coordenar a execução das atividades internas pertinentes à Divisão; 

III. organizar a agenda diária do Diretor e orientar à SEAAD nas providências 

das condições necessárias a sua execução;  

IV. organizar as reuniões gerais da DIGES; 

V. garantir a organização do histórico e atualização das informações nos 

arquivos da DIGES; 

VI. monitorar e controlar o fluxo de documentos organizados pela SEAAD; 

VII. realizar os pedidos de compra, diárias, passagens e solicitação de serviços 

pela DIGES, DEDIN, DTINF e DISAI, assim como realizar o 

acompanhamento e encerramento dos respectivos processos; 

VIII. realizar demanda da DIGES em relação aos serviços gerais fornecidos pela 

DICOM e acompanhar a sua execução; 

IX. zelar pelos bens patrimoniais da Diretoria de Gestão Estratégica; 

X. coletar e organizar as informações das diretorias sistêmicas e dos campi 

sobre Anuário de Gestão;  

XI. contribuir com a comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

XII. contribuir com a comissão de elaboração do Relatório de Gestão Anual; 

XIII. estimular a criatividade, a inovação e a motivação da equipe na realização 

de suas atividades; 

XIV. coordenar atividades conjuntas da SEAAD, SESIC e SECAP;  

XV. supervisionar serviços de limpeza, obras e quaisquer modificações na 

estrutura física ou patrimonial da DIGES; 

XVI. dar suporte no acompanhamento e distribuição de tarefas dos estagiários 

administrativos da DIGES; 

XVII. dar suporte na organização de projetos realizados pela DIGES QVT 

(Qualidade de Vida no Trabalho) e sua articulação com órgãos 

responsáveis; 

XVIII. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XIX. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

Art. 6º Compete à Divisão de Estratégia para a Sustentabilidade Ambiental 

Institucional (DISAI): 

I. estabelecer os parâmetros estratégicos para a sustentabilidade ambiental 

institucional; 



II. coordenar a elaboração de uma Política Ambiental Institucional e seu 

cumprimento; 

III. coordenar e presidir o Comitê de Sustentabilidade Institucional; 

IV. articular, orientar, acompanhar e avaliar projetos e programas voltados à 

gestão ambiental no âmbito institucional; 

V. propor programas, convênios, normas, procedimentos e ações 

relacionados à sustentabilidade ambiental; 

VI. garantir o acesso às informações sobre sustentabilidade ambiental e a 

participação democrática em todas as etapas de gestão ambiental; 

VII. fomentar a integração das iniciativas institucionais relacionadas à 

sustentabilidade ambiental no âmbito do Ensino, da Pesquisa, da Extensão 

e da Gestão; 

VIII. promover sistematicamente debate amplo e democrático sobre questões 

ambientais no Sistema Multicampi; 

IX. organizar a estrutura de implantação da Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P) no Cefet/RJ e orientar a sua implantação; 

X. coordenar a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável 

(PLS/PGLS) do Cefet/RJ; 

XI. zelar pela governança institucional no âmbito da gestão ambiental;  

XII. apoiar a Comissão Central de Coleta Seletiva Solidária em suas atividades 

e orientar sobre sua governança;  

XIII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XIV. apresentar relatório anual de suas atividades; 

XV. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

 

Art. 7º Compete a Compete à Divisão de Editoração (DEDIT): 

I. planejar, implementar e supervisionar a política editorial da Revista Tecnologia 

& Cultura; 

II. garantir a disponibilização das informações sobre submissão de trabalhos e 

organização da Revista Tecnologia & Cultura em plataforma própria;  

III. coordenar a execução das atividades necessárias a edição da Revista Tecnologia 

& Cultura; 

IV. contribuir para a melhoria da qualidade da divulgação científica buscando atingir 

os requisitos necessários para melhores classificações Qualis e indexadores;  

V. atender aos aspectos legais e de registro das publicações da Revista Tecnologia 

& Cultura;  

VI. fomentar o interesse à pesquisa e à produção científica no Cefet/RJ; 

VII. apresentar relatório anual de suas atividades; 

VIII. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 8º Compete ao Departamento de Desenvolvimento Institucional (DEDIN): 

I. assessorar o Diretor de Gestão Estratégica no planejamento estratégico, 

tático e demais atividades relacionadas ao Desenvolvimento Institucional; 

II. coordenar e presidir o Comitê de Desenvolvimento Institucional;  

III. coordenar estudos estratégicos sobre o posicionamento do Cefet/RJ no 

cenário regional e nacional;  

IV. assessorar na sistematização, acompanhamento e implementação do Plano 

de Desenvolvimento Institucional; 



V. cadastrar as informações institucionais no Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação referentes 

ao Desenvolvimento Institucional; 

VI. coordenar o levantamento de dados para subsidiar a elaboração de 

relatórios e outros documentos sobre o cumprimento das metas e 

compromissos planejados em cada campus; 

VII. coordenar a elaboração do relatório sobre a execução das metas e 

compromissos institucionais contidos no PDI;  

VIII. analisar as informações institucionais para elaboração dos indicadores de 

gestão; 

IX. coordenar pesquisas que subsidiem a elaboração de propostas de políticas 

e projetos institucionais; 

X. coordenar a implantação do mapeamento de processos da instituição;  

XI. coordenar a implantação da gestão de riscos e controles internos 

institucionais; 

XII. subsidiar a Diretoria de Gestão Estratégica com informações sobre gestão 

de riscos no âmbito institucional;  

XIII. coordenar a coleta dos dados, organizar e disponibilizar as informações a 

fim de subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão Anual; 

XIV. auxiliar a Diretoria de Gestão Estratégica no monitoramento e orientação 

das atividades da Divisão de Gestão Estratégica e Seção de Apoio 

Administrativo; 

XV. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XVI. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XVII. apresentar relatório anual de suas atividades; 

XVIII. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art 9º Compete ao Setor de Apoio Administrativo (SEAAD): 

I. elaborar de Memorandos da DIGES, DEDIN, DTINF, DIVGE e DISAI; 

II. organizar o fluxo de documentos da DIGES; 

III. elaborar Atas de Reunião presididas ou designadas pela DIGES; 

IV. dar suporte administrativo nos estudos realizados pela DIGES; 

V. executar atividades de apoio na organização da agenda diária do Diretor 

em parceria e sob orientação da DIVGE; 

VI. acompanhar a equipe de gestão DIGES na visita aos campi, quando 

convocado; 

VII. contribuir com a comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

VIII. contribuir com a comissão de elaboração do Relatório de Gestão Anual;  

IX. apoiar na organização de eventos promovidos pela DIGES; 

X. apoiar DIVGE na organização de reuniões para DIGES e órgãos sob sua 

administração; 

XI. realizar agendamentos de reuniões e apoiar na articulação com todos os 

órgãos do Cefet/RJ e stakeholders externos; 

XII. realizar reuniões sobre as demandas da DIGES e seus órgãos, em relação 

aos serviços gerais promovidos pela TV Cefet;  



XIII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XIV. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

  

Art. 10 Compete à Seção de Serviço de Informação ao Cidadão (SESIC): 

I. atender e orientar o público quanto ao acesso à informação institucional; 

II. registrar e controlar os pedidos de acesso à informação solicitados; 

III. encaminhar os pedidos de acesso à informação às unidades administrativas; 

IV. controlar os prazos de respostas das unidades administrativas aos pedidos 

de acesso à informação; 

V. informar aos cidadãos sobre a tramitação dos pedidos de acesso à 

informação; 

VI. encaminhar respostas das unidades administrativas aos pedidos de acesso 

à informação solicitados; 

VII. organizar a área de Documentos Institucionais com as informações de 

todas as diretorias sistêmicas relevantes à comunidade acadêmica e ao 

cidadão; 

VIII. monitorar e atualizar o sítio institucional no tocante ao conteúdo exigido 

pela Lei de Acesso à Informação e suas atualizações; 

IX. atender as demandas solicitadas pelos órgãos de controle no que diz 

respeito à Lei de Acesso à Informação; 

X. contribuir com a comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

XI. contribuir com a comissão de elaboração do Relatório de Gestão Anual;  

XII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XIII. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XIV. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 11 Compete à Seção de Governança e Controle (SEGOV): 

I. assessorar no estabelecimento, manutenção, monitoramento e 

aperfeiçoamento dos controles internos da gestão; 

II. colaborar para que as informações adequadas sobre riscos estejam 

disponíveis em todos os níveis do Cefet/RJ; 

III. pesquisar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles 

internos; 

IV. organizar as regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas 

à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público; 

V. organizar as informações para elaboração dos indicadores de gestão; 

VI. acompanhar a equipe de gestão DIGES na visita aos campi, quando 

convocado; 

VII. contribuir com a comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

VIII. contribuir com a comissão de elaboração do Relatório de Gestão Anual;  

IX. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

X. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XI. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

 

 



Art. 12 Compete ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF): 

I. assessorar o Diretor de Gestão Estratégica no planejamento estratégico, 

tático de TI e demais atividades relacionadas à Tecnologia da Informação; 

II. planejar o desenvolvimento de tecnologia de captação e disseminação de 

informações, com vistas ao aperfeiçoamento dos sistemas de informações 

do Cefet/RJ, bem como a sua infraestrutura física e lógica (base de dados); 

III. coordenar a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 

(PETI) do Cefet/RJ; 

IV. coordenar a elaboração do Plano de Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI) do Cefet/RJ; 

V. coordenar a elaboração da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC) do Cefet/RJ; 

VI. coordenar e presidir o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 

(COGTI) nas ações e decisões sobre a governança de TIC do Cefet/RJ;  

VII. participar e prestar consultoria ao Comitê de Governança de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (CGTIC); 

VIII. contribuir com a comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento     

Institucional (PDI); 

IX. contribuir com a comissão de elaboração do Relatório de Gestão Anual;  

X. garantir que a prestação de serviços de TIC estejam dentro dos padrões 

normativos e alinhados estrategicamente com o Plano Desenvolvimento 

Institucional (PDI); 

XI. representar o Cefet/RJ em fóruns, instituições e na comunidade externa, 

por delegação do Diretor-Geral, da Diretoria de Gestão Estratégica ou no 

âmbito de sua competência (FORTI/CGTIC); 

XII. planejar, coordenar e controlar a execução de serviços terceirizados na área 

de Tecnologia da Informação do Cefet/RJ; 

XIII. participar da elaboração e acompanhamento do orçamento inerente às 

rubricas que digam respeito às atividades de TIC no âmbito do Cefet/RJ; 

XIV. prestar apoio técnico às demais unidades do Cefet/RJ na implantação de 

sistemas de informação; 

XV. planejar, implementar e manter, com recursos próprios ou de terceiros, a 

plataforma computacional do Cefet/RJ; 

XVI. estabelecer padrões, instrumentos e metodologias próprias para o bom 

desenvolvimento das atividades do DTINF; 

XVII. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XVIII. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XIX. apresentar relatório anual de suas atividades; 

XX. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 13 Compete à Secretaria de Apoio (SECAP): 

I. recepcionar, distribuir e encaminhar os documentos, no âmbito do DTINF; 

II. assessorar o Chefe do DTINF na elaboração de planos de ação e relatórios 

para prestação de contas em TI; 

III. organizar a agenda do Chefe DTINF e chefes de divisão: DIGTI, DIDMS, 

DINFO; 



IV. prestar o suporte administrativo referente às atividades do DTINF; 

V. elaborar Atas de Reunião presididas ou designadas pelo DTINF; 

VI. zelar pela manutenção dos bens patrimoniais do DTINF; 

VII. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 14 Compete a Divisão de Estratégia e Governança de Tecnologia de Informação 

(DIGTI): 

I. assessorar o Diretor de Gestão Estratégica e o Chefe de Departamento de 

Tecnologia da Informação no planejamento estratégico, tático e 

operacional de TI e demais atividades relacionadas à Tecnologia da 

Informação; 

II. coordenar e gerenciar as atividades do SEPTI e do SEGUR; 

III. contribuir com a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) do Cefet/RJ 

IV. contribuir com a elaboração do Plano de Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) do Cefet/RJ; 

V. contribuir com a elaboração da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC) do Cefet/RJ; 

VI. participar do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COGTI); 

VII. gerenciar os projetos do DTINF; 

VIII. aplicar ou sugerir as Boas Práticas de Governança de TIC no Cefet/RJ; 

IX. coordenar o mapeamento dos processos de negócio do DTINF e 

recomendar melhorias; 

X. auxiliar DIDMS e DINFO nas suas tarefas de planejamento e controle; 

XI. coordenar projeto de implantação à Plataforma da Cidadania Digital 

XII. Promover a segurança da informação. 

XIII. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XIV. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XV. apresentar relatório anual de suas atividades; 

XVI. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 15 Compete ao Setor de Projetos de Tecnologia de Informação (SEPTI): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DIGTI no planejamento e 

execução operacional de TI; 

II. organizar, analisar e acompanhar projetos de TIC; 

III. elaborar documentos padronizados para projetos de TIC; 

IV. mapear, modelar e recomendar melhorias dos processos de TIC; 

V. propor ferramentas que auxiliem no gerenciamento de projetos. 

VI. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

VII. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

VIII. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 16 Compete ao Setor de Segurança da Informação (SEGUR): 

I. assessorar o Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação no 

planejamento relacionado à Segurança da Informação; 



II. desenvolver, implantar e gerenciar ações de segurança da informação de 

TIC, estabelecendo critérios técnicos de confidencialidade e autenticidade 

e integridade de acordo as disposições legais; 

III. contribuir com a elaboração da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC) do Cefet/RJ; 

IV. participar do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COGTI); 

V. estabelecer Normas de Segurança da Informação dos recursos 

computacionais, observando a aderência às legislações e normas; 

VI. aplicar e monitorar as determinações do Comitê de Governança de TIC 

(CGTIC) relacionadas à segurança da informação. 

VII. acompanhar, documentar e emitir relatório sobre a resolução dos 

incidentes de Segurança da Informação 

VIII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

IX. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

X. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 17 Compete a Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (DIDMS): 

I. assessorar o Diretor de Gestão Estratégica e o Chefe do Departamento de 

Tecnologia da Informação no planejamento estratégico, tático e 

operacional de TI e demais atividades relacionadas à Tecnologia da 

Informação; 

II. coordenar e gerenciar as atividades do SASBD, da SEDSA e da SEMSA. 

III. contribuir com a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) do Cefet/RJ 

IV. contribuir com a elaboração do Plano de Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) do Cefet/RJ; 

V. contribuir com a elaboração da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC) do Cefet/RJ; 

VI. participar do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COGTI); 

VII. monitorar o processo de implantação da adesão à Plataforma da Cidadania 

Digital e ações correlatas 

VIII. planejar, desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação 

necessários ao funcionamento do Cefet/RJ, com recursos internos ou 

terceirizados, cuidando de sua implementação, manutenção e melhoria 

continuada; 

IX. propor e implementar metodologias, sistemas, plataformas e bases 

tecnológicas a serem adotadas pelo Cefet/RJ; 

X. garantir em conjunto com a Divisão de Infraestrutura em Tecnologia da 

Informação, a disponibilidade dos sistemas de informação do Cefet/RJ. 

XI. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XII. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XIII. apresentar relatório anual de suas atividades; 

XIV. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 18 Compete à Seção de Manutenção de Sistemas (SEMSI): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DIDMS no planejamento e 

execução operacional de TI; 



II. realizar a instalação das atualizações periódicas dos sistemas; 

III. criar e alterar relatórios dos sistemas; 

IV. parametrizar aplicações dos sistemas; 

V. interagir com as empresas provedoras de sistemas licenciados; 

VI. resolver problemas identificados nos sistemas; 

VII. elaborar de manuais para o usuário.  

VIII. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

IX. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

X. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XI. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XII. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 19 Compete à Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Informação (SEDSI): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DIDMS no planejamento e 

execução operacional de TI 

II. realizar análise de viabilidade das demandas de sistemas;  

III. projetar, analisar, modelar desenvolver e implementar sistemas 

computacionais; 

IV. atuar na implantação de sistemas; 

V. realizar a integração entre sistemas; 

VI. atuar no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software; 

VII. documentar sistemas e procedimentos de sistemas desenvolvidos; 

VIII. utilizar metodologias e tecnologias relacionadas ao desenvolvimento de 

software alinhado com as boas práticas do mercado. 

IX. implementar a adesão à Plataforma da Cidadania Digital e outras 

iniciativas de Acessibilidade Digital; 

X. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XI. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XIII. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XIV. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 20 Compete ao Setor de Administração de Sistemas e Banco de Dados (SASBD): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DIDMS no planejamento e 

execução operacional de TI 

II. elaborar padrões para modelos de dados dos sistemas de informação, como 

dicionários, nomes, tipo, entre outros. 

III. propor modelo de dados lógicos no desenvolvimento de sistemas 

IV. garantir a consistência e normalização das bases de dados 

V. instalar, configurar e atualizar os SGBDs 

VI. gerenciar as permissões de acesso aos SGBDs 

VII. elaborar e executar as rotinas de importação e exportação de dados 

envolvendo os SGBDs 

VIII. elaborar as rotinas de backup e restaurar todas as bases de dados dos SGBD 



IX. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

X. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XI. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 21 Compete a Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (DINFO): 

I. assessorar a Diretoria Estratégica e o Chefe do Departamento de 

Tecnologia da Informação no planejamento estratégico, tático e 

operacional de TI e demais atividades relacionadas à Tecnologia da 

Informação; 

II. coordenar e gerenciar as atividades da SETRE, da SIDAT e da SESUS; 

III. contribuir com a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) do Cefet/RJ 

IV. contribuir com a elaboração do Plano de Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) do Cefet/RJ; 

V. contribuir com a elaboração da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação (POSIC) do Cefet/RJ; 

VI. participar do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (COGTI); 

VII. gerenciar, manter e especificar os equipamentos de TIC do DTINF; 

VIII. pesquisar, promover e implantar tecnologia de informação a fim de 

garantir o bom funcionamento dos serviços de TIC aos usuários do 

Cefet/RJ; 

IX. verificar, manter e ampliar as redes de voz e dados; 

X. monitorar a disponibilidade dos serviços; 

XI. prover infraestrutura de TIC para atender as outras áreas do DTINF; 

XII. garantir, em conjunto com a Divisão de Desenvolvimento e Manutenção 

de Sistemas, a disponibilidade dos sistemas de informação do Cefet/RJ; 

XIII. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XIV. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XV. apresentar relatório anual de suas atividades; 

XVI. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 22 Compete à Seção de Telefonia e Redes de Computadores (SETRE): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DINFO no planejamento e 

execução operacional de TI 

II. planejar, coordenar, monitorar e controlar as redes locais e/ou 

metropolitanas da sede Maracanã do Cefet/RJ; 

III. realizar a instalação e configuração dos equipamentos de rede; 

IV. realizar a instalação e reparo pontos de rede; 

V. realizar a instalação e manutenção de serviços relacionados à rede lógica;  

VI. gerenciar a rede wireless da sede Maracanã; 

VII. gerenciar acesso a serviços de rede; 

VIII. gerenciar o sistema de e-mail; 

IX. planejar e acompanhar projetos relacionados à rede de dados e voz; 

X. gerenciar o serviço de videoconferência; 

XI. projetar e manter redes de dados e voz; 

XII. realizar a fiscalização dos contratos de serviços de telecomunicações; 



XIII. operar, monitorar e controlar a mesa telefônica Private Automatic Branch 

eXchange (PABX); 

XIV. conferir, analisar e encaminhar para pagamento as contas mensais dos 

serviços de telecomunicações. 

XV. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XVI. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XVII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XVIII. apresentar relatório mensal de suas atividades; 

XIX. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 23 Compete à Seção de Suporte ao Usuário (SESUS): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DINFO no planejamento e 

execução operacional de TI 

II. prover suporte técnico aos usuários da sede Maracanã 

III. instalar, configurar, manter e atualizar os equipamentos de informática, 

dentro das possibilidades estabelecidas pelas Normas e Procedimentos 

para o Uso de Recursos de TIC; 

IV. elaborar, organizar e gerenciar o inventário de hardware e software da sede 

Maracanã. 

V. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

VI. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

VII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

VIII. apresentar relatório mensal de suas atividades 

IX. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Art. 24 Compete à Seção de Infraestrutura de Data Center (SIDAT): 

I. assessorar o Chefe do DTINF e o Chefe DINFO no planejamento e 

execução operacional de TI 

II. planejar e acompanhar projetos de Infraestrutura de Data Center; 

III. implantar e manter serviços de diretórios; 

IV. manter e atualizar os servidores de rede; 

V. criar máquinas virtuais; 

VI. administrar os controladores de virtualização; 

VII. manter backups das máquinas da infraestrutura de servidores atualizados; 

VIII. controlar o licenciamento dos servidores e comunicar antecipadamente o 

seu vencimento; 

IX. administrar o firewall da sede Maracanã; 

X. instalar serviços de salvaguarda de dados; 

XI. sugerir sobre a interrupção de serviços que coloque em risco a segurança 

dos dados da instituição; 

XII. instalar serviços relacionados à rede lógica; 

XIII. monitorar a continuidade dos serviços de TIC; 

XIV. manter o cadastro de configuração dos equipamentos do data center 

atualizado; 



XV. realizar a avaliação de desempenho das lideranças sob sua 

responsabilidade, prover o seu feedback e acompanhar o seu 

desenvolvimento;  

XVI. sugerir cursos de aperfeiçoamento para as lideranças sob sua 

responsabilidade; 

XVII. participar de reuniões e treinamentos a que for designado; 

XVIII. apresentar relatório mensal de suas atividades 

XIX. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas. 

 

 

 


