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1 - INTRODUÇÃO 

É desnecessário enfatizar a importância de uma área de TI –Tecnologia da Informação 

- para as empresas, onde informação não é mais base para o negócio e sim o próprio negócio. 

A adoção de ações preventivas planejadas antecipadamente como Planos de Contingência, é 

uma possibilidade para se amenizar riscos em TI ou até mesmo eliminá-los e apesar de 

compreendido muitos  acham que "eliminar" riscos em TI é uma tarefa "hercúlea", visto que 

os riscos se renovam a cada dia, sendo sua velocidade proporcional à dinâmica desta ciência. 

Para ser tratado o processo "Riscos Concretizados/Planos de Contingência em TI", vários são 

os assuntos que requerem uma abordagem antecipada, objetivando a equalização de 

conceitos. 

Uma vez que as falhas nos serviços de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

- impactam diretamente na continuidade da prestação de serviços da educação, almeja-se 

com este plano prover medidas de proteção rápidas e eficazes para os processos críticos de 

TI relacionados aos sistemas essenciais em casos de incidentes graves ou desastres. O plano 

de contingência atuará como resposta aos resultados da Análise de Impacto nos Negócios e 

Análise de Riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 - PRECEITOS 

O Plano de Contingência de TI (PCTI) abrange as estratégias necessárias à continuidade 

dos serviços de TI essenciais: contingência, continuidade e recuperação. Está voltado a 

conceder continuidade aos processos definidos como críticos para a FATEB e serviços 

essenciais educacionais.  

Este plano pode ser executado tanto no âmbito do Setor de T.I., de forma isolada, ou 

como parte de um Plano de Continuidade de Negócio (caso exista) da FATEB. 

1.2 - GESTÃO DE RISCOS 

A Governança Corporativa tem exigido que os principais executivos das organizações 

entendam como seus processos de negócios são controlados e quais são os seus riscos. A 

administração de riscos é um importante instrumento para o desempenho das organizações. 

Assim, para atender aos desafios e níveis de controle exigidos pelo negócio, TI deve possuir 

políticas, processos, estrutura, sistemas e controles que garantam a gestão dos riscos e a 

segurança da informação. 

A Segurança da Informação trata-se de um sistema de gestão com normas 

estabelecidas na ISO/IEC NBR 27001:2006 (Sistema de Gestão de Segurança da Informação – 

requisitos) e ISO/IEC NBR 27002:2005 (Código de Prática para Gestão da Segurança da 

Informação).  

Para obtenção de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação, é necessário 

considerar os requisitos do próprio negócio, aliado aos critérios de avaliação de riscos. A 

partir disto, devemos selecionar controles de segurança e, periodicamente, avaliar sua 

eficácia. A aprovação e o aval da alta direção são imprescindíveis para alcançar sucesso. 

Basicamente, a segurança da informação garante a confidencialidade (o acesso à informação 

é efetuado somente por pessoas autorizadas), a integridade (a informação armazenada ou 

em trânsito não ter sido modificada) e a disponibilidade (a informação seja acessada por 

pessoas autorizadas quando necessário). 

As normas de segurança da informação também definem que um Sistema de Gestão 

da Segurança da Informação está alicerçado em: processos, tecnologia e pessoas. Estes 

recursos estão correlacionados de tal maneira que a falha de um pode comprometer o bom 

desempenho de toda a gestão. Então, pode-se dizer que os processos devem ser mapeados 

e analisados no que tange a segurança da informação, a tecnologia aplicada deve considerar 

a segurança da informação e as pessoas, que devem ser conhecedoras, conscientes e atentas 

a tudo que diz respeito à segurança da informação. 



 

 

1.3 - NORMAS E MELHORES PRÁTICAS 

1.3.1 – Conceito 

 O Modelo de Governança da Tecnologia da Informação define padrões de processos, 

políticas, regras, papéis e responsabilidades para controlar a formulação e implementação da 

estratégia de TI e assegurar o alinhamento entre negócios e TI. 

 

 

1.3.2 – Principais Norteadores 

 Os gestores de TI precisam garantir os seguintes aspectos com a implementação da 

Governança de TI: 

 

 

 

 

1.3.2.1 - Alinhamento à Estratégia do Negócio → Refletir a estratégia do negócio no 

modelo mais eficiente e eficaz de gestão de TI. 

 



 

 

1.3.2.2 - Suporte ao Negócio → Identificar as necessidades e oportunidades para 

aplicação de soluções de TI na entidade. 

 

1.3.2.3 - Gestão de Riscos → Os controles de riscos de TI formam uma parte essencial 

na gestão de tecnologia da informação das entidades. 

1.3.2.4 - Gestão de Recursos de TI → Otimização dos investimentos e dos recursos de 

TI. 

1.3.2.5 - Disponibilidade dos Serviços de TI → Disponibilização, monitoramento e 

mensuração dos serviços oferecidos pela área de TI. 

1.3.2.6 - Entrega de Valor e Qualidade dos Serviços → Projetos e serviços de TI 

entregues, priorizados de acordo com a estratégia de negócio, e dentro dos prazos e 

qualidade necessários para a entidade. 

 

1.3.3 - Boas Práticas de Gestão de Riscos e Segurança da Informação 

• Política de segurança da informação; 

• Padrões de utilização de criptografia; 

• Normas para utilização do e-mail e acesso à Internet; 

• Normas para utilização de programas e equipamentos (controle de acesso, autenticação e 

autorização); 

• Procedimentos para guarda adequada das informações e backup; 

• Definição de responsabilidades e perímetros de segurança; 

• Plano de contingência; 

• Segurança lógica (políticas de senha, sistemas de autenticação de usuários, programa de 

detecção de vírus); 

• Segurança física (acesso de empregados e prestadores de serviço), guarda e proteção de 

equipamentos, condição das instalações elétricas, climatização dos ambientes, dentre 

outros; 

• Regras para utilização de equipamentos, dentro e fora do ambiente de trabalho; 

• Regras para utilização de mídias;  

• Normas sobre a propriedade de programas desenvolvidos por empregados e/ou terceiros; 

• Normas para comunicação de incidentes; 

• Regras sobre o monitoramento das informações no ambiente corporativo; 



 

 

• Regras de descarte (formulários, software, hardware, mídias, dispositivos móveis etc.); 

• Matriz de riscos e plano de mitigação com prazos e responsáveis; 

• Treinamento educacional para mudanças de comportamento e conscientização dos 

colaboradores quanto às questões de segurança da informação. 

 

 

1.3.4 – Fluxograma do Processo de Avaliação de Riscos 

 

 
 

1.3.4.1 – Detalhando os Processos 

 

 

 

 

1.4 - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES 

A estratégia de Gestão de Riscos e Segurança da Informação deve considerar alguns 

componentes, conforme demonstrado na figura a seguir: 



 

 

 

 

 

A gestão de riscos na FATEB está fundamentada nos seguintes princípios, conforme 

disposto na Política de Gestão de Riscos: 

• Agregar valor e proteger o ambiente institucional. 

Contribuindo para a realização demonstrável dos objetivos e para a melhoria do 

desempenho. 

• Ser parte integrante dos processos organizacionais. 

Não sendo uma atividade autônoma, faz parte das responsabilidades da 

administração e é elemento integrante de todos os processos organizacionais, incluindo 

o planejamento estratégico e todos os processos de gestão de projetos e gestão de 

mudanças. 

• Subsidiar a tomada de decisões. 

Auxiliando os responsáveis por tomadas de decisão a fazer escolhas conscientes, 

priorizar ações e distinguir entre formas alternativas de ação. 

• Abordar explicitamente a incerteza. 

Considerando a incerteza, a natureza desta incerteza e como ela pode ser tratada. 

• Ser sistemática, estruturada e oportuna. 



 

 

Contribuindo para a eficiência e para os resultados consistentes, comparáveis e 

confiáveis. 

• Ser baseada nas melhores informações disponíveis. 

Baseando em diversas fontes de informação. Convém que os responsáveis por tomada 

de decisão se informem e levem em consideração quaisquer limitações dos dados ou de 

escopo. 

• Ser feita sob medida, alinhada com o contexto interno e externo da FATEB e com o 
perfil do risco. 

Não sendo um processo “de prateleira”, deve ser adequada e compatível com a 
organização. 

• Considerar fatores humanos e culturais. 

Reconhecendo as capacidades, percepções e intenções do pessoal interno e externo 

que podem facilitar ou dificultar a realização dos objetivos da organização. 

• Ser transparente e inclusiva. 

Envolvendo, apropriada e oportunamente, as partes interessadas, em particular os 

tomadores de decisões em todos os níveis da organização. 

• Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças. 

Percebendo e reagindo às mudanças, continuamente, sabendo que novos riscos 

surgem, alguns se modificam e outros desaparecem. 

• Apoiar a melhoria contínua da entidade. 

Melhorando os processos da organização, inclusive a maturidade do próprio processo 

de gestão de riscos, justamente por ser ele parte integrante de sua cultura. 

2 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Os ataques à segurança da informação são problemas muito graves nas empresas. 
Afinal, a área está envolvida com a proteção de todos os dados fundamentais de uma 
organização, como relatórios, informações de clientes, dados fiscais, planejamentos, 
entre outros. Para ter um bom desempenho, a segurança da informação precisa se basear 
em quatro pilares: disponibilidade, integridade, autenticidade e confidencialidade. 

Embora seja muito difícil se proteger completamente, um bom planejamento e 
medidas bem-executadas ajudam a prevenir vários problemas.  



 

 

2.1 - AMEAÇAS 

Hoje, os ataques que mais geram danos são aqueles dirigidos e específicos em seu 

alvo. Qualquer equipamento conectado à internet está vulnerável e existe vários tipos de 

ataques, seja malware, vírus, sobrecarga corrupção de rede, entre outros. Mas também 

existem formas de evitar cada um deles. 

Veja, a seguir, como entender e impedir os principais tipos de ataques cibernéticos. 

 

• Backdoor 

Backdoor é um software malicioso muito utilizado para dar acesso remoto não 

autorizado ao invasor. Assim, ele pode explorar vulnerabilidades do sistema e acessar um 

ambiente operativo, por exemplo. 

Esse programa trabalha em segundo plano e não é identificado pelo usuário. É muito 

semelhante a outros malwares e vírus, e também bastante difícil de detectar. O backdoor é 

um dos tipos de parasitas mais perigosos, pois dá autonomia para que pessoas mal-

intencionadas atuem no computador comprometido. 

Assim, o ciber criminoso pode espiar um usuário, gerir seus arquivos, controlar todo o 

sistema de operação e atacar outros computadores. Muitas vezes, eles têm capacidades 

destrutivas adicionais, pois podem trabalhar sozinhos, sem a necessidade de controle. 

 

• Browser 

Os ataques que utilizam os navegadores para invadir os documentos e arquivos dos 

usuários estão entre os mais comuns. Nesses casos, os ciber criminosos usam a engenharia 

social e outras técnicas de phishing para encontrar uma brecha. 

As URLs suspeitas são bons exemplos, assim como links que levam o usuário para 

outros domínios que facilitam a invasão, pop-ups com anúncios enganosos, sites clonados 

etc. 

 

• SSL 

O Secure Socket Layer (SSL) é um dos padrões globais que se refere à criptografia 

virtual que os invasores têm investido em “quebrar” e atacar. Nesse contexto, os hackers se 

ocultam no tráfego criptografado, aproveitando que muitas empresas não usam ferramentas 

adequadas para inspecioná-los. 

 

• DDoS 

Esses ataques tentam impedir que usuários legítimos utilizem determinado serviço do 

computador. Para isso, os hackers aplicam técnicas que podem derrubar a conexão entre 

equipamentos, sobrecarregar a rede, fazer inúmeras requisições a um site até que o sistema 

saia do ar, negar acesso a um usuário ou sistema, entre outras ações. 

 



 

 

2.2 - DEFESAS 

• Backdoor 

Para evitar esse problema, é necessário utilizar um bom antivírus. Se o computador 

já estiver contaminado, pode ser difícil fazer a remoção manual e é preciso entrar em 

contato com a equipe de TI. 

 

• Browser 

Para manter a rede protegida, é importante usar um Firewall com regras e bloqueios 

adequadamente atualizados e configurados. Essa solução é muito ampla e pode ser 

implementada de maneira simples, com proteção contra vulnerabilidades mais completas e 

complexas, com defesa em diferentes níveis de riscos e camadas de rede. 

 

• SSL 

A forma de defesa para evitar esse problema, a dica é sempre manter o servidor 

atualizado e observar as melhores práticas para configurá-lo. Assim, o sistema fica protegido 

contra vulnerabilidades. 

 

• DDoS 

Uma das formas de defesa é  investir em proteção baseada em autenticação. Logo, é 

possível usar um PROXY Reverso que barra tudo que não for usuário autenticado. 

Promover práticas de contra-ataques à segurança da informação preserva a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados por meio do gerenciamento de 

riscos. Um sistema de gestão, por exemplo, ajuda a integrar os processos da empresa para 

que a proteção seja ainda mais completa. 

 

3 - SISTEMAS E SOFTWARES 

 

Apropriar-se de novas tecnologias e agregar valor na oferta de conteúdos e atividades 

tem sido busca constante da FATEB. As ferramentas tecnológicas como facilitadores da 

relação professor(a)/aluno(a) e como fatores de flexibilização da oferta de disciplinas e 

currículos são hoje fatores de diferenciação e aproximação do novo contexto educacional. 

A utilização de tecnologia para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, a 

utilização de práticas inovadoras e empreendedoras, a interdisciplinaridade e o foco no 

trabalho em equipe e nas práticas laboratoriais exemplificam os eixos em que a FATEB se 

desenvolve frente a uma nova realidade educacional e para implantação dos projetos 

pedagógicos dos cursos na modalidade à distância.  

https://stefanini.com/pt-br/trends/artigos/invista-em-tecnologia-mas-nao-se-esqueca-do-principal-o-cliente/


 

 

As possibilidades surgidas pela introdução e utilização das novas tecnologias da 

comunicação e da informação, fizeram com que a educação à distância despontasse como 

oportunidade para incrementar o atendimento das demandas educacionais da população e 

da sociedade, bem como se constituísse numa alternativa às exigências de natureza social e 

pedagógica atuais.  

Constitui-se assim um dos objetivos institucionais mais importantes para a FATEB: a 

sua expansão na modalidade EaD – Educação |à Distância. Objetiva-se a capacitação 

crescente do corpo docente e discente na modalidade à distância, em que se destaca a 

utilização do ambiente virtual Moodle, para desenvolvimento de determinadas atividades. 

Até mesmo nos cursos presenciais, a plataforma Moodle é utilizada como forma de 

integração entre docentes e entre docentes e discentes, para o desenvolvimento de 

atividades de complementação do processo de ensino-aprendizagem tradicional.  

No âmbito do EaD, a FATEB busca renovar seu modelo pedagógico, a partir da 

incorporação de novas tecnologias capazes de dinamizar os conteúdos ofertados. A partir da 

aquisição de nova plataforma de conteúdo digital, são disponibilizados as Unidades de 

Aprendizagem (UA’s) completas e integradas, visando uma melhor experiência de 

aprendizagem para os alunos. As UA’s contêm um material diversificado (material didático 

SAGAH – avaliado pelos coordenadores dos cursos juntamente com seus professores), com 

desafios, exercícios, vídeos, infográficos e conteúdos teóricos desenvolvidos, levando em 

consideração a atomização dos conteúdos, que consiste em um modelo de redução do 

conteúdo a um fragmento menor. Ou seja, estamos utilizando o conteúdo de um livro, artigo, 

material didático e dividindo em aulas.  

Os professores/tutores podem selecionar as UA’s de acordo com a programação de 

conteúdos em consonância com as competências que devem ser adquiridas. Quanto à 

biblioteca virtual, a FATEB sempre preocupada com o conhecimento do aluno, além da 

disponibilidade da biblioteca presencial e da biblioteca do SAGAH, resolveu também 

disponibilizar para atender com a máxima qualidade os alunos do EaD o  uso da  plataforma 

Minha Biblioteca para agilizar e facilitar ainda mais  o acesso  há milhares de títulos 

acadêmicos entre as principais e diversas áreas de especialização: direito, ciências sociais 

aplicadas, saúde, entre outras. 

 

3.1 - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

A Instituição utiliza o Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning) para o 

gerenciamento de cursos/disciplinas (SGC).  

Estes sistemas de educação via Internet também são chamados de Sistemas de 

Gerenciamento de Aprendizagem (SGA) ou Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), onde 



 

 

o professor/tutor e os alunos podem acessar a disciplina virtual de qualquer dispositivo com 

conexão à Internet que execute um navegador web.  

O Moodle se caracteriza por ser um software para produzir e gerenciar atividades 

educacionais baseadas na Internet e/ou em redes locais. É um projeto de desenvolvimento 

contínuo projetado para apoiar o ensino centrado nas atividades do aluno e que conjuga um 

sistema de administração de ações educativas com um pacote de software desenhado para 

ajudar os educadores a obter alto padrão de qualidade nos processos on-line desenvolvidos. 

O ambiente gerado pelo Moodle facilita a comunicação entre os participantes do e-

learning através da comunicação síncrona, ou seja, em tempo-real, com a disponibilização do 

chat e de salas de discussão, relacionadas com disciplinas, temas, entre outros. Permite 

igualmente uma comunicação assíncrona, através da utilização do e-mail e dos fóruns de 

discussão e compreende também a facilidade de gestão de conteúdo, através da publicação, 

por parte dos docentes, de qualquer tipo de arquivo, conteúdos esses que ficam disponíveis 

para a consulta dos alunos. O Moodle possui igualmente ferramentas que permitem a criação 

de processos de avaliação dos alunos. 

Uma das vantagens principais de Moodle sobre os demais sistemas é que ele é muito 

bem fundamentado para pôr em prática uma aprendizagem que exige do aluno participação 

constante e respostas imediatas. 

Dentre as atividades a serem solicitadas, nas diversas tecnologias, aos alunos, pode-

se citar exercícios, pesquisas, leituras e tarefas complementares. Os trabalhos deverão ser 

enviados aos discentes respeitando os prazos previamente estabelecidos e acordados entre 

todos, professor/tutor e alunos, em cada disciplina.  

Os componentes curriculares são compostos de materiais didáticos preparados 

especialmente para serem utilizados como roteiros de estudos, agregando os conhecimentos 

acadêmicos historicamente construídos pela sociedade e trazendo situações reais de 

mercado para reflexões.  

A FATEB realizou parcerias com principais editoras para que os estudantes tenham 

acesso a Bibliotecas Virtuais possibilitando o acesso integral a livros publicados pelas mais 

diversas editoras especializadas nas áreas de Administração, Gestão, Legislação e assuntos 

necessários para a formação integral e nos conteúdos que são fornecidos pelo SAGAH. 

A Fábrica SAGAG, é mais do que uma fábrica de conteúdo, é uma solução educacional 

integrada, com missão de despertar a transformação da aprendizagem a partir da autonomia 

do indivíduo. A produção dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em 

situações do seu cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a 

aprendizagem por equipes e a instrução por pares (peer instruction) já são comprovadamente 

as formas mais eficazes de desenvolvimento de competências. 

O conteúdo é trabalhado em uma plataforma de aprendizagem que identifica os gaps 

dos alunos, direcionando seus estudos para os pontos em que apresenta carências. A solução 

personalizada otimiza o tempo de estudo do aluno e eleva seus índices de aprendizagem. 



 

 

Considerando a diversidade de formas de aprendizagem dos estudantes, os materiais 

didáticos devem privilegiar a diversidade de mídias, visando a construção de materiais 

provocadores que incentivem o estudante a pesquisa, autonomia e a construção de novos 

conhecimentos pautados no binômio teoria e prática, entendidos de forma dialética. 

Os materiais de apoio serão formados por: 

 

1. vídeos de curta duração com orientações dos professores/tutores envolvidos, que 

dependerá da necessidade de cada unidade;  

2. roteiros escritos com orientação aos estudantes para o desenvolvimento de seus 

estudos; 

3. referências de pesquisa em bibliotecas virtuais, internet, materiais impressos; 

4. casos para estudos e reflexões com situações reais e simuladas; 

5. imagens, animações, vídeos, áudios, hiperlinks e outros materiais. 

 

Os materiais que fazem parte dos componentes curriculares são disponibilizados no 

ambiente virtual de aprendizagem para leitura, download ou impressão pelo estudante. 

Cada etapa postada, possui atividades de avaliação que compõem o processo de 

avaliação continuada do projeto pedagógico. 

Além das orientações para os estudantes, cada roteiro contará também com 

orientações para a equipe de professores/tutores, buscando prepará-los para o melhor 

atendimento dos estudantes. 

Destaque-se que o material é pensado dentro das características dos recursos e 

estratégias didático-pedagógicos utilizados, conferindo-lhe adequação ao ambiente virtual e 

usabilidade pedagógica.  

Os materiais são produzidos tendo como linha norteadora o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, de acordo com os objetivos propostos, visando desenvolver as 

competências e habilidades previstos, permitindo interação aluno – material didático – 

professor/tutor, com clareza e concisão.  

 

3.2 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL 

 

Utilizamos a solução integrada TOTVS (RM) como sistema de gestão empresarial para 

atendimento às necessidades backoffice da FATEB. 

 

3.3 - SISTEMA OPERACIONAL E DEMAIS SOFTWARES 

 Sistema Operacional Windows Server. 



 

 

 

 Demais Softwares: 

 

SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DIGITAL 

 

As regras para execução dos serviços de desmaterialização (digitalização) e gestão 

documental (guarda física e digital) estão descritas na Portaria nº 22, de 21 de dezembro de 

2017, atualizada pela Portaria nº 315 de 04 de abril de 2018. 

A portaria faz menção a duas publicações que estabelecem as regras para custódia 

dos documentos referentes às informações acadêmicas, a saber: 

a) Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim 

das Instituições Federais de Ensino Superior. Este documento especifica o código 

de classificação dos documentos, bem como define o escopo dos documentos, 

sua finalidade e abrangência. 

b) Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos Relativos às 

Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior. Especifica as regras 

para tempo de arquivamento e os estágios de cada documento dentro do seu 

ciclo de vida, até a destinação final. 

 

Os dois documentos citados anteriormente definem as regras para classificação e 

gestão da temporalidade dos documentos e requerem que o sistema de GED - Sistema de 

Gestão Eletrônica atenda as estas determinações. 

No artigo 42 a portaria apresenta aspectos de segurança, confiabilidade de 

auditoria, determinando a criação de um comitê gestor para acompanhar, implantar e 

fiscalizar a política de gestão de documentos. 

A portaria, também estabelece o prazo de 24 meses a contar da data da sua 

publicação para que as IES implantem os sistemas de gestão da documentação. Este prazo 

será cumprido e utilizado para a normatização de todo o processo e digitalização dos 

documentos de forma gradativa iniciando-se no ano de 2018 e retrocedendo aos anos 

anteriores. A partir do ano de 2019, todos os documentos serão digitalizados continuamente, 

conforme os procedimentos internos são realizados, como por exemplo, no ato de uma 

matrícula. Absolutamente todo o sistema/software será integrado entre a secretaria sede e 

as unidades EaD.     

Já em seu artigo 43 a portaria específica de que forma os documentos devem ser 

tratados, quando da desmaterialização (digitalização), indexação e busca, sugerem aspectos 

técnicos referentes ao banco de dados que dá suporte ao GED e por fim, especifica a 

necessidade de assinar, os documentos, com certificado digital, padrão ICP-Brasil. 

Em linhas gerais e de forma resumida, sem entrar em aspectos técnicos observa-se 

que o legislador teve a preocupação em estruturar as regras de portaria alinhadas com as 



 

 

melhores práticas do mercado. Isso é um ponto positivo pois somente empresas com 

experiência e sistemas adequados poderão participar dos projetos e assim garantir o 

resultado almejado. 

A análise mais aprofundada das regras e o processo de captura e guarda dos 

documentos será parte dos projetos individuais de cada IES. 

Os projetos desenvolvidos pela Bye Bye Paper levam em consideração, não somente 

a execução pontual de um serviço e sim a prestação de consultoria para que seja possível 

entregar solução completa e consistente com objeto de atingir os resultados esperados. 

Sendo assim, com base na observação dos levantamentos já realizados, é importante 

destacar que o projeto todo buscará implantar Processo de Gestão de Documentos 

contemplando as seguintes etapas: 

1.2.1 – Levantamento de requisitos: de acordo com o entendimento da FATEB diante 

de sua realidade e identificação das necessidades para que os trabalhos possam ser 

direcionados, de acordo com o cenário apresentado. 

1.2.2 – Apresentação da proposta comercial para execução dos serviços, de acordo 

com os requisitos mapeados. 

1.2.3 – Elaboração de plano de projeto, com o planejamento e definição das 

atividades, dos prazos e das responsabilidades. 

1.2.5 – Apoio na criação do Comitê de Gestão para política de segurança a quem 

caberá definição das regras, em conjunto com a empresa, aplicadas a gestão dos documentos 

na IES. Nesse ponto também será utilizada a base de conhecimento para documentar as 

resoluções do comitê. 

1.2.6 – No âmbito do comitê em conjunto com Bye Bye Paper, serão definidos os 

indicares de qualidade para aferição dos serviços prestados: definição de prazos de entrega, 

qualidade do material digitalizado, produtividade, manipulação dos documentos, 

higienização e remontagem. Consiste na implantação de ferramentas e práticas que auxiliam 

os clientes na implantação de processo com vista a dar segurança e confiabilidade na guarda 

e recuperação dos documentos. 

O modelo proposto entrega ferramentas que possibilitam reduzir o gasto com 

impressão e tempo na indexação dos documentos. 

Abaixo está descrito o catálogo de softwares que envolvem a plataforma de GED Bye 

Bye Paper: 

 

1.3.1 – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos – GED: sistema em nuvem, com 

tecnologia WEB, que possibilita a customização para guarda de qualquer tipo de documentos, 

não tendo limites para campos de indexação, com poderosa ferramenta que realiza busca 

dentro de arquivos do tipo PDF pesquisável, funcionalidade de auditoria que permite 

acompanhar toda a utilização da plataforma pelos usuários, tabela de temporalidade, 



 

 

controle da documentação obrigatória, relatórios para gestão de documentos relacionados 

aos alunos. 

1.3.2 – Idocs Import: automatiza o processo de indexação. Implementa robô que 

envia os arquivos para servidor, indexados com base em informações da pasta de origem, 

nome e propriedades do arquivo. Essa ferramenta implementa também processo que reduz 

o custo com impressão de documentos e digitalização, pois todo documento que nascer 

eletrônico e não precisar ser materializado, será indexado automaticamente pela ferramenta, 

dentro das regras a serem definidas. 

1.3.3 – Idosc Viwer: integra com ERP da IES e torna possível, de dentro do ERP 

consultar documentos arquivados do GED. 

1.3.4 – Idosc Scan: ferramenta de digitalização que implementa processo conforme 

imagem a seguir: 

O Idocs Scan já conta com processo de assinatura digital, padrão ICP Brasil em seu 

processo. Isso possibilita a assinatura de vários documentos de forma automática. 

1.3.5 – Idosc Signer: ferramenta para assinatura digital dos documentos, realizada 

por meio de certificado digital padrão ICB-Brasil. O signer possibilita a assinatura em lote onde 

vários arquivos podem ser assinados em sequência a partir de um comando, o que permite 

agilidade para o processo.  

1.3.6 – API Integração: a ferramenta de GED entrega conjunto de funções para 

integração via API Rest. Essa facilidade permite disponibilizar os documentos em qualquer 

plataforma de interesse. Por exemplo, é possível disponibilizar os documentos para consulta 

no sitio da instituição ou até mesmo em um aplicativo móvel.  

1.3.7 – Ferramenta de ETL: utilizada em processo de gestão de arquivos e integração 

de dados estruturados, muito útil na organização de arquivos digitais existentes, permite 

manipular grande volume de arquivos e dados com a aplicação de regras de negócio para 

nomenclatura, cálculos e integração com banco de dados. 

1.3.8  – Ferramenta de workflow: possibilita criar fluxos de tramitação de 

documentos para que sema possível controlar validação e assinatura dos mesmos. 

1.3.9 – Ferramenta de gestão de serviços: possibilita a interação entre a secretaria e 

os alunos, no contexto da organização das demandas internas pelos serviços oferecidos, com 

possibilidade de atendimento via chat, e-mail e abertura de chamado. 

 



 

 

As licenças do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos - GED, consistem em 

prover acesso a Ferramenta web, na modalidade SAS (software as a servisse), hospedada em 

servidores da contratada com as seguintes funcionalidades: 

a) configuração de mensagens pré-definidas com a possibilidade de controle da 

vigência de sua apresentação. Mensagens configuradas são visualizadas por 

todos os usuários após autenticação no sistema, desde que estejam dentro 

do seu período de vigência; 

b) cadastro de usuários: i) criar usuário com perfil de Administrador, que 

permite promover as configurações na ferramenta; ii) criar usuário com perfil 

de Consulta, que permite manter (criar, alterar e excluir) os documentos para 

os quais o usuário tenha acesso. O usuário de administração, consome uma 

licença do pacote contratado, pode ser alterado e nomeado para melhor 

controle; 

c) Os acessos aos documentos poderão ser implementados a partir da 

configuração de filtros específicos no cadastro dos usuários. Esses filtros são 

baseados nos atributos definidos para cada tipo de documento e permitem 

que o usuário tenha acesso ou não a um documento específico de acordo 

com o valor do atributo relacionado ao tipo de documento configurado; 

d) criação de divisões, permite agrupar os documentos que serão armazenados. 

Divisões representam os departamentos dentro da organização, cada 

departamento pode criar a quantidade de tipos de documentos que desejar; 

e) criação de Tipos de Documentos, permite definir o nome para identificação 

do conjunto de documentos que serão armazenados, os atributos que serão 

utilizados na indexação dos documentos e os usuários que terão acesso às 

informações armazenadas. Os usuários poderão ter permissão de 

visualização (consultar documento, baixar documentos) ou permissão de 

edição (consultar documentos, baixar documentos, alterar valores de 

indexação, excluir documentos, alterar o arquivo associado ao registro de 

indexação e versionar os arquivos alterados). Os atributos de indexação não 

são de preenchimento obrigatório; 

f) consultar documentos utilizando os campos de indexação. O resultado das 

consultas pode ser exportado para o formato de planilha Excel. Na interface 

com resultado de consulta é possível fazer o download do documento, o envio 

do link para download do documento por e-mail e/ou a sua visualização 

desde que o dispositivo eletrônico (computador, tablete e/ou celular) 

utilizado para acesso ao GED contenha o software e/ou plugin necessário 

para abrir o arquivo indexado. Também é possível visualizar os documentos 

armazenados em estrutura de árvore, onde cada atributo e seu valor, torna-



 

 

se um nó ou subpasta; 

g) a descrição de como utilizar a ferramenta de GED está documentada em 

manual de instruções que será disponibilizado no evento de capacitação e 

contém detalhadamente todo funcionamento do software; e 

h) consulta à ferramenta de auditoria, que registra todas as interações do 

usuário com a ferramenta, garantindo assim a segurança das informações. 

A licença do Sistema Idocs Import, consiste em fornecer um sistema instalado no 

computador cliente (servidor), para envio de documentos ao GED e fornece as seguintes 

funcionalidades: 

a) interface para cadastro das credenciais de acesso ao GED. O Idocs Import se 

comunicará com o GED por meio dessas credenciais de acesso, que consiste 

em: 

i) conta – identificação da conta da CONTRATANTE; ii) usuário – identificação 

do usuário de acesso e acesso aos tipos de documento que serão 

alimentados; iii) senha – senha de acesso do usuário vinculado a conta; 

b) criação de regras para monitoramento de pastas específicas em um servidor 

de arquivos. Essas regras tem a função de automatizar o envio dos arquivos 

para o GED, possibilitam indexar automaticamente os arquivos com base em 

seu nome e em nomes de pastas utilizadas na estrutura que está sendo 

monitorada; 

c) programar a execução automática do monitoramento sendo possível 

determinar períodos de tempo para execução. O sistema roda como serviço 

no Windows e deve estar ativo para que consiga enviar automaticamente os 

arquivos conforme determinado nas configurações de trabalho. Também é 

possível, a qualquer tempo, executar o envio manualmente; 

d) os arquivos enviados para o GED terão seu nome alterado, dessa forma a 

ferramenta controla o trabalho de envio para evitar duplicidades de 

arquivos; e 

e) a descrição de como utilizar a ferramenta de importação está documentada 

em manual de instruções que será disponibilizado no evento de capacitação 

e contém detalhadamente todo funcionamento do software. 

 

Os aplicativos de apoio ao GED, a saber: IdocsSigner (assinatura digital de 

documentos), IdocsViewer (integração com ERP), API (integração via API rest) contempla as 

funcionalidades necessárias para assinar documentos pdf em lote, integração via linha de 

comando e serviços de WebService, respectivamente e estão licenciados em licença única.  

 



 

 

3.4 – SEGURANÇA 

 A Política de segurança da informação, na FATEB, aplica-se a todos os funcionários, 

prestadores de serviços, sistemas e serviços, incluindo trabalhos executados externamente 

ou por terceiros, que utilizem o ambiente de processamento da Instituição, ou acesso a 

informações pertencentes à FATEB. Todo e qualquer usuário de recursos computadorizados 

da Instituição tem a responsabilidade de proteger a segurança e a integridade das 

informações e dos equipamentos de informática. A violação desta política de segurança é 

qualquer ato que:  

1. Exponha a Instituição a uma perda monetária efetiva ou potencial por meio do 

comprometimento da segurança dos dados /ou de informações ou ainda da perda 

de equipamento. 

2. Envolva a revelação de dados confidenciais, direitos autorais, negociações, patentes 

ou uso não autorizado de dados corporativos. 

3. Envolva o uso de dados para propósitos ilícitos, que venham a incluir a violação de 

qualquer lei, regulamento ou qualquer outro dispositivo governamental. 

 

OBJETIVOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

  

Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade, autenticidade e 

auditabilidade da informação necessária para a realização do negócio da FATEB.   

  

MISSÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade, autenticidade e 

auditabilidade da informação necessária para a realização do negócio da FATEB. Ser o gestor 

do processo de segurança e proteger as informações da organização, catalisando, 

coordenando, desenvolvendo e/ou implementando ações para esta finalidade. 

  

 DEVER DE TODOS NA INSTITUIÇÃO  

 

 Considerar a informação como sendo um bem da organização, um dos recursos 

críticos para a realização do negócio, que possui grande valor para a INSTITUIÇÃO e deve 

sempre ser tratada profissionalmente.   

  



 

 

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 É de responsabilidade do Gerente/Supervisor de cada área estabelecer critérios 

relativos ao nível de confidencialidade da informação (relatórios e/ou mídias) gerada por 

sua área de acordo com a tabela abaixo: 

1 – Pública 

2 – Interna 

3 – Confidencial 

4 – Restrita  

Conceitos: 

1- Informação Pública: É toda informação que pode ser acessada por usuários da 

organização, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e público em geral.  

2- Informação Interna: É toda informação que só pode ser acessada por funcionários 

da organização. São informações que possuem um grau de confidencialidade que pode 

comprometer a imagem da organização.  

3- Informação Confidencial: É toda informação que pode ser acessada por usuários 

da organização e por parceiros da organização. A divulgação não autorizada dessa 

informação pode causar impacto (financeiro, de imagem ou operacional) ao negócio da 

organização ou ao negócio do parceiro. 

4- Informação Restrita: É toda informação que pode ser acessada somente por 

usuários da organização explicitamente indicado pelo nome ou por área a que pertence. A 

divulgação não autorizada dessa informação pode causar sérios danos ao negócio e/ou 

comprometer a estratégia de negócio da organização. Todo Gerente/Supervisor deve 

orientar seus subordinados a não circularem informações e/ou mídias consideradas 

confidenciais e/ou restritas, como também não deixar relatórios nas impressoras, e mídias 

em locais de fácil acesso, tendo sempre em mente o conceito “mesa limpa”, ou seja, ao 

terminar o trabalho não deixar nenhum relatório e/ou mídia confidencial e/ou restrito sobre 

suas mesas. 

  

DADOS DOS FUNICIONÁRIOS 

A FATEB se compromete em não acumular ou manter intencionalmente os Dados 

Pessoais de Funcionários além daqueles relevantes na condução do seu negócio. Todos os 

Dados Pessoais de Funcionários que porventura sejam armazenados, serão considerados 



 

 

dados confidenciais. Dados Pessoais de Funcionários sob a responsabilidade da FATEB não 

serão usados para fins diferentes daqueles para os quais foram coletados. 

Os Dados Pessoais de Funcionários não serão transferidos para terceiros, exceto 

quando exigido pela própria instituição, e desde que, tais terceiros mantenham a 

confidencialidade dos referidos dados, incluindo-se, neste caso a lista de endereços 

eletrônicos (e-mails) usados pelos funcionários da FATEB. Por outro lado, os funcionários se 

comprometem a não armazenar dados pessoais nas instalações da empresa, sem prévia e 

expressa autorização por parte da diretoria. Mesmo que seja autorizado o armazenamento 

destes dados, a Instituição não se responsabiliza por eles, nem tampouco pelo seu conteúdo 

e pela segurança. Tais dados jamais poderão ser armazenados nos diretórios dos Servidores 

da Instituição, e jamais poderão fazer parte da rotina de backup da mesma. 

  

ADMISSÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS / TEMPORÁRIOS / ESTAGIÁRIOS 

 

O setor de Recrutamento e Seleção de Pessoal da Instituição deverá informar ao setor 

de Informática, toda e qualquer movimentação de temporários e/ou estagiários, e 

admissão/demissão de funcionários, para que os mesmos possam ser cadastrados ou 

excluídos no sistema da Instituição. Isto inclui o fornecimento de sua senha (“password”) e 

registro do seu nome como usuário no sistema (user-id), pelo setor de Informática. 

Cabe ao setor solicitante da contratação a comunicação ao setor de Informática sobre 

as rotinas a que o novo contratado terá direito de acesso. No caso de temporários e/ou 

estagiários deverá também ser informado o tempo em que o mesmo prestará serviço à 

Instituição, para que na data de seu desligamento possam também ser encerradas as 

atividades relacionadas ao direito de seu acesso ao sistema. No caso de demissão, o setor de 

Recursos Humanos deverá comunicar o fato o mais rapidamente possível à Informática, para 

que o funcionário demitido seja excluído do sistema. 

Ao setor de Recursos Humanos - RH é de responsabilidade do mesmo dar 

conhecimento e obter as devidas assinaturas de concordância dos novos contratados em 

relação à Política de Segurança da Informação da FATEB. Nenhum funcionário, estagiário ou 

temporário, poderá ser contratado, sem ter expressamente concordado com esta política. 

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS / TEMPORÁRIOS / ESTAGIÁRIOS 



 

 

 

Quando um funcionário for promovido ou transferido de seção ou gerência, o setor 

de RH deverá comunicar o fato ao Setor de Informática, para que sejam feitas as adequações 

necessárias para o acesso do referido funcionário ao sistema informatizado da Instituição. 

 PROGRAMAS ILEGAIS 

A Instituição respeita os direitos autorais dos programas que usa e reconhece que 

deve pagar o justo valor por eles, não recomendando o uso de programas não licenciados nos 

computadores da empresa.  É terminantemente proibido o uso de programas ilegais (sem 

licenciamento) na FATEB. 

Os usuários não podem, em hipótese alguma, instalar este tipo de “software” 

(programa) nos equipamentos da Instituição, mesmo porque somente o pessoal da área de 

Ti tem autorização para instalação de programas previamente autorizados dentro da política 

de segurança da companhia. Periodicamente, o Setor de Informática fará verificações nos 

dados dos servidores e/ou nos computadores dos usuários, visando garantir a correta 

aplicação desta diretriz. Caso sejam encontrados programas não autorizados, estes deverão 

ser removidos dos computadores. 

As pessoas que instalarem em seus computadores de trabalho tais programas não 

autorizados, se responsabilizarão perante a Instituição por quaisquer problemas ou prejuízos 

causados oriundos desta ação, estando sujeitos às sansões previstas neste ou pelo 

departamento de RH. 

 PERMISSÕES E SENHAS 

Todo usuário para acessar os dados da rede da FATEB, deverá possuir um login e senha 

previamente cadastrados pelo pessoal de TI. 

 Quem deve fornecer os dados referente aos direitos do usuário é o responsável direto 

pela sua chefia, que deve preencher uma ficha e entregá-la ao departamento de RH. Quando 

da necessidade de cadastramento de um novo usuário para utilização da “rede”, sistemas ou 

equipamentos de informática da Instituição, o setor de origem do novo usuário deverá 

comunicar esta necessidade ao setor de TI, por meio de memorando ou e-mail, informando a 

que tipo de rotinas e programas o novo usuário terá direito de acesso e quais serão restritos. 

A área de TI fará o cadastramento e informará ao novo usuário qual será a sua primeira senha, 



 

 

a qual deverá, obrigatoriamente, ser alterada imediatamente após o primeiro login e após 

isso a cada 45 (quarenta e cinco) dias. Por segurança, a área de TI recomenda que as senhas 

tenham sempre um critério mínimo de segurança para que não sejam facilmente copiadas, e 

não possam ser repetidas. 

Todos os usuários responsáveis pela aprovação eletrônica de documentos (exemplo: 

pedidos de compra, solicitações, etc.) deverão comunicar ao Setor de TI qual será o seu 

substituto quando de sua ausência da FATEB, para que as permissões possam ser alteradas 

(delegação de poderes). Quando houver necessidade de acesso para usuários externos, sejam 

eles temporários ou não, a permissão de acesso deverá ser bloqueada tão logo este tenha 

terminado o seu trabalho e se houver no futuro nova necessidade de acesso, deverá então 

ser desbloqueada pelo pessoal de TI. 

 COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Não é permitido o compartilhamento de pastas nos computadores e desktops 

Instituição. Todos os dados deverão ser armazenados nos Servidores da rede, a autorização 

para acessá-los deverá ser fornecida pelo Servidor AD (Active Directory). O pessoal de TI está 

orientado verificar periodicamente todos os compartilhamentos existentes nas estações de 

trabalho e garantir que dados considerados confidenciais e/ou restritos não estejam 

armazenados na rede. 

O compartilhamento de impressoras deverá estar sujeito as autorizações de acesso 

do AD.  Não serão permitidos na Instituição o compartilhamento de dispositivos móveis tais 

como pen-drivers e outros. 

  

BACKUP (COPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS) 

 

Todos os dados da Instituição serão protegidos através de rotinas sistemáticas de 

Backup. Cópias de segurança do sistema integrado e servidores de rede serão de 

responsabilidade do Setor Interno de TI e deverão ser feitas diariamente. Ao final de cada 

mês também deverá ser feita uma cópia de segurança com os dados de fechamento do mês, 

do Sistema Integrado. Esta cópia será feita imediatamente após a comunicação formal da 

Contabilidade, por meio de memorando, que o referido mês foi encerrado. Nos meses pares, 



 

 

o TI enviará 1 (uma) cópia extra da fita do “backup” de fechamento do referido mês, para ser 

arquivada na Contabilidade. 

As cópias deverão ser feitas em mídias removíveis e deverão abranger todos os dados 

da Instituição que deverão estar nos servidores. As copias deverão ser protegidas por senhas 

para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso a estes dados em caso de perda ou 

roubo da mídia. 

As cópias deverão ser feitas de forma escalonada em Mídias diferentes para cada dia 

da semana. As mídias deverão ser armazenadas em local seguro, fora das instalações do CPD 

para evitar perda de dados em casos sinistros. Semanalmente, no final do expediente de 

sexta-feira um conjunto de backup deverá ser enviado para um local externo em outro 

endereço a ser definido pela diretoria. Neste local deverá haver permanentemente um 

conjunto completo de backup capaz de restaurar todos os dados da empresa em caso de 

sinistro. 

O conjunto de backup armazenado externamente deverá sofrer rodízio semanal com 

um dos conjuntos de backup ativo. Validação do Backup – Mensalmente o backup deverá ser 

testado pelo pessoal de TI, voltando-se parte ou todo o conteúdo do backup em um HD 

previamente definido para este fim. Esta operação deverá ser acompanhada pelo 

Coordenador responsável por supervisionar a área de Ti. 

  CÓPIAS DE SEGURANÇA DE ARQUIVOS EM DESKTOPS 

Não é política da Instituição o armazenamento de dados em desktops individuais, 

entretanto, existem alguns programas fiscais que não permitem o armazenamento em rede. 

Nestes e em outros casos, o pessoal de TI deverá alertar ao usuário que ele deve fazer backup 

dos dados de sua máquina periodicamente. 

É responsabilidade dos próprios usuários a elaboração de cópias de segurança 

(“backups”) de dados e outros arquivos ou documentos, desenvolvidos pelos funcionários, 

em suas estações de trabalho, e que não sejam considerados de fundamental importância 

para a continuidade dos negócios da FATEB. 

No caso das informações consideradas de fundamental importância para a 

continuidade dos negócios da FATEB o setor de Informática disponibilizará um espaço nos 



 

 

servidores onde cada usuário deverá manter estas informações. Estas informações serão 

incluídas na rotina diária de backup da Informática. 

SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS DADOS 

O gerenciamento do(s) banco(s) de dados é responsabilidade exclusiva do Setor de Ti, 

assim como a manutenção, alteração e atualização de equipamentos e programas. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

É de propriedade da FATEB, todos os “designs”, criações ou procedimentos 

desenvolvidos por qualquer funcionário durante o curso de seu vínculo empregatício com a 

FATEB. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O acesso à Internet será autorizado para os usuários que necessitarem da mesma para 

o desempenho das suas atividades profissionais na FATEB.  Sites que não contenham 

informações que agreguem conhecimento profissional e/ou para o negócio não devem ser 

acessados. O uso da Internet será monitorado pelo Setor de Informática, inclusive através de 

“logs” (arquivos gerados no servidor) que informam qual usuário está conectado, o tempo 

que usou a Internet e qual página acessou. 

A definição dos funcionários que terão permissão para uso (navegação) da Internet é 

atribuição da Direção da Instituição, com base em recomendação do Coordenador de 

Informática. Não é permitido instalar programas provenientes da Internet nos 

microcomputadores da FATEB, sem expressa anuência do setor de Informática, exceto os 

programas oferecidos por órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais. Os usuários 

devem se assegurar de que não estão executando ações que possam infringir direitos 

autorais, marcas, licença de uso ou patentes de terceiros. Quando navegando na Internet, é 

proibido a visualização, transferência (downloads), cópia ou qualquer outro tipo de acesso a 

sites: 

• De estações de rádio; 

• De conteúdo pornográfico ou relacionados a sexo; 

• Que defendam atividades ilegais; 

• Que menosprezem, depreciem ou incitem o preconceito a determinadas classes; 



 

 

• Que promovam a participação em salas de discussão de assuntos não relacionados aos 

negócios da FATEB; 

• Que promovam discussão pública sobre os negócios da FATEB, a menos que autorizado pela 

Diretoria; 

• Que possibilitem a distribuição de informações de nível “Confidencial”. 

• Que permitam a transferência (downloads) de arquivos e/ou programas ilegais. 

 

 USO DO CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

O correio eletrônico fornecido pela FATEB é um instrumento de comunicação interna 

e externa para a realização das atividades da FATEB. As mensagens devem ser escritas em 

linguagem profissional, não devem comprometer a imagem da FATEB, não podem ser 

contrárias à legislação vigente e nem aos princípios éticos da FATEB. 

O uso do correio eletrônico é pessoal e o usuário é responsável por toda mensagem 

enviada pelo seu endereço. É terminantemente proibido o envio de mensagens que: 

• Possam trazer prejuízos a outras pessoas; 

• Sejam hostis e inúteis; 

• Sejam relativas a “correntes”, de conteúdos pornográficos ou equivalentes; 

• Possam prejudicar a imagem da organização; 

• Possam prejudicar a imagem de outras empresas; 

• Sejam incoerentes com as políticas da FATEB; 

• Contenham declarações difamatórias e linguagem ofensiva; 

 

Para incluir um novo usuário no correio eletrônico, a respectiva coordenação deverá 

fazer um pedido formal ao Setor de Informática, que providenciará a inclusão do mesmo. A 

utilização do “e-mail” deve ser criteriosa, evitando que o sistema fique congestionado. Em 

caso de congestionamento no Sistema de correio eletrônico o Setor de Informática fará 

auditorias no servidor de correio e/ou nas estações de trabalho dos usuários, visando 

identificar o motivo que ocasionou o mesmo. 



 

 

Não será permitido o uso de e-mail gratuitos (liberados em alguns sites da web), nos 

computadores da FATEB.  O Setor de Informática poderá, visando evitar a entrada de vírus na 

FATEB, bloquear o recebimento de e-mails provenientes de sites gratuitos. 

  NECESSIDADE DE NOVOS SISTEMAS, APLICATIVOS E EQUIPAMENTOS 

O Setor de Informática é responsável pela aplicação da política da FATEB em relação 

a definição de compra e substituição de “software” e “hardware”. Qualquer necessidade de 

novos programas (“softwares”) ou de novos equipamentos de informática (hardware) deverá 

ser discutida com o responsável pelo setor de Informática. Não é permitido a compra ou o 

desenvolvimento de “softwares” ou “hardwares” diretamente pelos usuários. 

  USO DE LAP TOPS (COMPUTADORES PESSOAIS) NA EMPRESA 

Os usuários que tiverem direito ao uso de computadores pessoais (laptop ou 

notebook), ou qualquer outro equipamento computacional, de propriedade da FATEB, devem 

estar cientes de que: 

o Os recursos de tecnologia da informação, disponibilizados para os usuários, têm como 

objetivo a realização de atividades profissionais. 

o A proteção do recurso computacional de uso individual é de responsabilidade do próprio 

usuário. 

o É de responsabilidade de cada usuário assegurar a integridade do equipamento, a 

confidencialidade e disponibilidade da informação contida no mesmo. 

o O usuário não deve alterar a configuração do equipamento recebido. Alguns cuidados que 

devem ser observados: 

Fora do trabalho: 

o Mantenha o equipamento sempre com você; 

o Atenção em hall de hotéis, aeroportos, aviões, táxi e etc. 

o Quando transportar o equipamento em automóvel utilize sempre o porta malas ou lugar 

não visível; 

o Atenção ao transportar o equipamento na rua. 

Em caso de furto 



 

 

o Registre a ocorrência em uma delegacia de polícia; 

o Comunique ao seu superior imediato e ao Setor de Informática; 

o Envie uma cópia da ocorrência para o Setor de Informática. 

 

RESPONSABILIADE DOS GERENTES / SUPERVISORES 

Os gerentes, coordenadores e/ou supervisores são responsáveis pelas definições dos 

direitos de acesso de seus funcionários aos sistemas e informações da Instituição, cabendo a 

eles verificarem se os mesmos estão acessando exatamente as rotinas compatíveis com as 

suas respectivas funções, usando e conservando adequadamente os equipamentos, e 

mantendo cópias de segurança de seus arquivos individuais, conforme estabelecido nesta 

política. 

O Setor de Informática fará auditorias periódicas do acesso dos usuários às 

informações, verificando: 

o Que tipo de informação o usuário pode acessar; 

o Quem está autorizado a acessar determinada rotina e/ou informação; 

o Quem acessou determinada rotina e informação; 

o Quem autorizou o usuário a ter permissão de acesso à determinada rotina ou informação; 

o Que informação ou rotina determinadas o usuário acessou; 

o Quem tentou acessar qualquer rotina ou informação sem estar autorizado. 

  

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES  

O controle de uso, a concessão de permissões e a aplicação de restrições em relação 

aos ramais telefônicos da FATEB, assim como, o uso de eventuais ramais virtuais instalados 

nos computadores, é responsabilidade do setor de Informática, de acordo com as definições 

da Diretoria da FATEB. Ao final de cada mês, para controle, serão enviados relatórios 

informando a cada responsável quanto foi gasto por cada ramal. 

  USO DE ANTIVÍRUS 



 

 

Todo arquivo em mídia proveniente de entidade externa a FATEB deve ser verificado 

por programa antivírus. Todo arquivo recebido / obtido através do ambiente Internet deve 

ser verificado por programa antivírus. Todas as estações de trabalho devem ter um antivírus 

instalado. A atualização do antivírus será automática, agendada pelo setor de Informática, via 

rede. O usuário não pode em hipótese alguma, desabilitar o programa antivírus instalado nas 

estações de trabalho. 

 PENALIDADES 

O não cumprimento desta Política de Segurança da Informação implica em falta grave 

e poderá resultar nas seguintes ações: 

➢ advertência formal,  

➢ suspensão,  

➢ rescisão do contrato de trabalho; 

➢  outra ação disciplinar e/ou processo civil ou criminal. 

3.5 – INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO 

3.5.1 – Conceito 

  Inteligência de Negócios (Business Intelligence – BI) são sistemas de apoio à tomada 

de decisões que fornecem aos controladores, diretores, gestores e líderes uma visão 

verdadeira e transparente sobre o desempenho do negócio. Apresenta a Informação em um 

formato multidimensional, de forma que um indicador (custo, lucro, horas inativas, etc.) 

possa ser analisado, simultaneamente, em relação a diversas variáveis como: tempo, unidade 

de ensino, assistido, colaboradores, entre outros. Possibilita a criação de uma base de dados 

gerencial (repositório de dados) com um conjunto extenso de informações estatísticas, 

históricas e simulações. O BI é um conceito e não um produto de prateleira. É um conjunto 

de hardware e software (uma plataforma) que podem ser usados para analisar uma 

quantidade massiva de dados que as entidades acumulam para realizar melhores decisões de 

negócio.  

Diferentemente dos sistemas de informações transacionais (ERP – Gestão Integrada, 

CRM – Relacionamento com Cliente, SCM - Cadeia de fornecedor e outros específicos) que 

visam atender aos processos de negócio da cadeia de valor, com visão integrada e funcional; 

os sistemas de inteligência de negócios (BI) buscam oferecer dados escolhidos e com 

conteúdo relevante para o processo decisório e não apenas números e/ou outros itens do 

dia-a-dia da entidade. É um conceito que permite transformar “dados” existentes em 

informações gerenciais estratégicas através de visões multidimensionais. 

 



 

 

 

3.5.2 – Boas Práticas em BI 

 

• Definir as informações necessárias com as áreas de negócio; 

• Assegurar que os dados de origem necessários estejam, de alguma forma, disponíveis; 

• Definir políticas de acesso as informações; 

• Utilizar ferramentas multiplataformas; 

• Garantir compatibilidade com diversos sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD’s); 

• Adotar plataforma amigável (user friendly); 

• Utilizar apenas para informações gerenciais e não transacionais; 

• Realizar processo de carga de dados com tratamento e frequência alinhadas às reais 

necessidades das áreas de negócio; 

• Implementar o modelo de BI, gradativamente (por ondas), de acordo com a prioridade do 

negócio; 

• Realizar uma análise de custo/benefício antes da decisão de implementar o modelo de BI. 

 

3.6 – TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES 

Estamos vivenciando um processo de transformação, não apenas no ambiente de 

negócios e de TI, mas na sociedade como um todo, impulsionado principalmente pela 

convergência de quatro ondas tecnológicas: 

 

• Computação em nuvem (cloud computing); 

• Mobilidade; 

• Mídias Sociais; 



 

 

• Big Data. 

Esta convergência está deslocando o eixo do poder das instituições para as pessoas, 

sejam elas clientes ou colaboradores. Na prática as instituições e a sociedade estão se 

tornando cada vez mais digitais e visualizamos uma mudança rápida no cenário de TI para 

atender este novo meio de interação e integração, gerando desafios imensos para os 

profissionais da área. Adotar e gerenciar de forma eficiente e eficaz estas quatro ondas vai 

causar impacto significativo nos Gestores e Profissionais de TI. Neste sentido, dois aspectos 

se destacam: governança e gerenciamento deste novo ambiente, e a necessidade de repensar 

a arquitetura de tecnologia. 

Cloud Computing e Mobilidade têm uma relação tão sinérgica que não podemos falar 

de um assunto sem incluir o outro. Um ambiente dinâmico de Cloud Computing gera agilidade 

de TI para atender aos requisitos de escalabilidade e flexibilidade necessários para o negócio. 

Além disso, com o ambiente em nuvem, aplicações inovadoras podem ser exploradas 

utilizando-se imensos volumes de dados.  

Um Data Center tradicional, configurado para atender a períodos de pico é 

excessivamente custoso, podendo o mesmo ser substituído por uma solução de Cloud 

Computing. Da mesma forma, ter a infraestrutura de TI, internamente, gera um custo total 

de propriedade (TCO) maior, além das constantes necessidades de reciclagem das equipes 

técnicas. 

Por outro lado, a mobilidade tem se tornado cada vez mais presente através da 

massificação de smartphones, tablets e outros dispositivos móveis, virtualização de laptops a 

serviços das organizações, de seus colaboradores, clientes e fornecedores. E a tendência é o 

crescimento exponencial.  

Este cenário demandará recursos computacionais cada vez mais complexos, que 

precisarão de um novo modelo de suporte de computação e armazenamento, sendo 

necessário estabelecer critérios e dispositivos de segurança e capacidade.  

Uma vez que, tanto a mobilidade quanto a computação em nuvem são cada vez mais 

reconhecidas como “tecnologias de impacto” (transformadoras), o momento pode ser 

propício para que os líderes e profissionais de TI analisem iniciativas/projetos com foco na 

utilização de dispositivos móveis e/ou Cloud Computing. 

Outro fator importante é o incremento das Mídias Sociais e seus impactos no negócio 

e nas empresas.  Através do uso da internet, o acesso às informações ficou muito mais fácil e 

rápido. Nas mídias sociais circulam clientes buscando informações sobre produtos e/ou 

serviços, comentando sobre atendimento, influenciando sua rede de relacionamento, bem 

como colaboradores, fornecedores e outros tipos de usuários interagindo neste ambiente.   



 

 

As organizações necessariamente, terão que atuar neste ambiente, buscando uma 

estratégia de relacionamento com a comunidade de interesse (no caso das entidades, 

destacamos os assistidos).  

A maioria das organizações afirma utilizar e monitorar as redes sociais e aumentar o 

investimento e iniciativas neste canal de relacionamento, visando principalmente: 

 

• Aumentar a reputação da marca; 

• Marketing; 

• Inovar no modelo de negócios; 

• Aumentar as vendas; 

• Reduzir os custos de aquisição e pesquisa de satisfação com clientes etc. Porém, ainda 

encontram algumas barreiras: 

• Falta de conhecimento em gestão de mídias sociais; 

• Falta de tempo para gerenciar as mídias sociais; 

• Dificuldade de encontrar pessoas com perfil qualificado para atuar neste ambiente. 



 

 

A Insight Consulting realizou uma pesquisa com 100 empresas de diversos segmentos 

sobre os desafios de TI com estas novas tecnologias. O gráfico a seguir demonstra as principais 

demandas de mobilidade para suportar o negócio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos iniciar o assunto Big Data trazendo um comentário de Cezar Taurion, 

especialista em Inovação Tecnológica e autor do livro Cloud Computing: “Big Data e Cloud 

estão entre os conceitos de tecnologia mais confusos da década – todo mundo usa, mas 

sequer sabe o que significa”. Existem diversos casos de sucesso, mas a maioria das empresas 

ainda não tem uma visão clara do que é Big Data, do seu potencial e de como alavancar esta 

potencialidade. 

Ainda segundo Taurion, “Big Data” não é apenas comprar pacotes de tecnologia, mas 

uma nova maneira de explorar o imenso volume de dados que circula dentro e fora das 

empresas. “Big Data” embute transformações em processos de negócio, fontes de dados, 

infraestrutura de tecnologia, capacitações e, até mesmo, mudanças organizacionais na 



 

 

empresa e em TI. Antes de tudo, é importante lembrar que Big Data não trata apenas da 

dimensão e do volume, mas existe também uma variedade imensa de dados não 

estruturados, coletados das mídias sociais, por exemplo, que precisam ser validados (ou seja, 

terem veracidade para serem usados) e tratados em velocidade adequada para gerarem valor 

para o negócio. Desta forma, podemos definir um conceito de “Big Data” na seguinte 

fórmula:  

Big Data = volume + variedade + velocidade + veracidade + valor. 

A questão do valor é importante. “Big Data” só faz sentido se o valor da análise dos 

dados compensar o custo de sua coleta, armazenamento e processamento. 

“Big Data” é um “Big Challenge” para os gestores de TI. Primeiro temos as tecnologias 

que o envolvem. Muitas vezes será necessário ir além das tecnologias tradicionais de banco 

de dados e Data Warehouse, entrando no campo do processamento massivo. Depois, a 

questão da privacidade e acesso a dados confidenciais, sendo essencial criar uma política de 

acesso e divulgação das informações. 

“Big Data” é, ainda pouco visível, mas não deve ser ignorado. Uma sugestão é avaliar 

o impacto do “Big Data” no segmento de Ensino e na nossa Instituição, considerando quão 

distante a sua organização está hoje em termos de “estar preparada” para o que vem pela 

frente. Isto significa avaliar a empresa e a área de TI para as tecnologias, capacitações e 

processos que serão necessários para explorar o potencial do “Big Data”. Adicionalmente, 

ainda é um cenário imaturo e existem poucos exemplos de “melhores práticas”. Portanto, é 

uma iniciativa inovadora para a maioria das empresas, com os riscos e as recompensas dos 

gestores inovadores.  



 

 

4 - INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura institucional é dividida entre a sede, no Alto das Oliveiras em 

Telêmaco Borba, e as demais unidades. 

4.1 - SEDE 

As infraestruturas da sede estão distribuídas em um prédio com três pavimentos, bem 

como área externa contemplando quadra poliesportiva, parque, campo de futebol e pátios 

de acesso. 

 

As áreas de atuação da Tecnologia da Informação na sede foram divididas em: 

 

● Central de Processamento de Dados (CPD); 

● Pontos Centralizadores; 

● Pontos de Rede Sem Fio; 

● Terminais de Acesso; 

● Pontos de Telefonia; 

● Segurança; 

● Recursos Didáticos Tecnológicos. 

 

Cada qual explicitado nas seções a seguir. 

4.1.1 - CPD 

O CPD da instituição se localiza no interior do setor de Tecnologia da Informação, em 

instalação isolada hermeticamente e com zonas quentes isoladas termicamente. A instalação 

compreende aproximadamente 10m², com sistema de refrigeração próprio. O projeto de 

expansão com aparelho redundante encontra-se em fase planejamento. A previsão de 

entrega final é outubro de 2019. 

 

A instalação elétrica conta com nobreak com capacidade com carga total (todos os 

equipamentos ligados e em uso) de aproximadamente 15 minutos, para pequenos surtos e 

interrupções com tempo suficiente para desligamento seguro. O projeto de expansão dos 

sistemas de bateria para até 1 hora encontra-se em fase de planejamento. A previsão de 

entrega final é dezembro de 2019. 

 

O fornecimento de acesso à Internet se dá por meio de diferentes links redundantes, 

dispostos na tabela abaixo: 

 



 

 

# Meio Empresa Velocidade OBS 

1 Fibra óptica Copel Telecom 100mbps Link Dedicado com 2 IPs - limite 
operacional do equipamento atual 

2 Fibra óptica Copel Telecom 250mbps Link Compartilhado - limite de 
velocidade na categoria pela 
operadora  

3 Fibra óptica Copel Telecom 250mbps Link Compartilhado - limite de 
velocidade na categoria pela 
operadora  

 

O gerenciamento de interfaces, políticas e regras de segurança se dá por meio de um 

roteador gerenciável Mikrotik™. As faixas de IPv4 são distribuídas conforme o quadro a seguir, 

gerado a partir de mapeamento periódico das demandas de acesso, bem como do 

levantamento patrimonial dos equipamentos de responsabilidade da Tecnologia da 

Informação. 

 

IP Inicial IP Final Total IPs Uso 

10.0.0.1 10.0.0.255 255 Uso restrito ao Mikrotik. Deve conter ele 
mesmo e suas interfaces, somente. 

10.0.1.1 10.0.1.255 255 Servidores dos serviços (máquinas reais e 
virtuais) 

10.0.2.1 10.0.9.255 2.040 RESERVADO PARA EXPANSÃO 

SEGURANÇA 

10.0.10.1 10.0.11.255 255 DVRs e NVRs 

10.0.12.1 10.0.12.255 255 Câmeras IP 

10.0.13.1 10.0.13.255 255 Videoporteiros 

10.0.14.1 10.0.14.255 255 Catracas 

10.0.15.1 10.0.15.255 255 Relógios-ponto 

10.0.16.1 10.0.16.255 255 Alarmes 



 

 

10.0.17.1 10.0.19.255 765 RESERVADO PARA EXPANSÃO 

COMUNICAÇÃO 

10.0.20.1 10.0.20.255 255 Central telefônica e seus módulos 

10.0.21.1 10.0.21.255 255 Telefones IP 

10.0.22.1 10.0.22.255 255 Máquinas de cartão 

10.0.23.1 10.0.29.255 1.785 RESERVADO PARA EXPANSÃO 

MULTIMÍDIA 

10.0.30.1 10.0.30.255 255 Smart TVs 

10.0.31.1 10.0.31.255 255 Projetores com interface de rede 

10.0.35.1 10.0.35.255 255 Dispositivos de reprodução remota (cast) 

10.0.32.1 10.0.32.255 255 Aparelhos de som com interface de rede 

10.0.33.1 10.0.33.255 255 Quadros interativos 

10.0.34.1 10.0.34.255 255 Videogames 

10.0.35.1 10.0.39.255 1.275 RESERVADO PARA EXPANSÃO 

IMPRESSORAS 

10.0.40.1 10.0.49.255 2.550 Impressoras 

RESERVADO 

10.0.50.1 10.0.89.254 10.200 RESERVADO 

DIVERSOS 

10.0.90.1 10.0.99.254 2.550 Diversos/temporários/eventos/terceiros 

PONTOS DE ACESSO DINÂMICO [DHCP] 

10.0.100.1 10.0.127.254 7.140 Rede cabeada salas [DHCP] 

10.0.128.1 10.0.255.254 32.639 Rede Wireless [DHCP] 



 

 

 

Existem 3 gabinetes metálicos em torre (racks) dispostos de modo a agrupar os equipamentos 

entre:  

 

● TORRE A: conexões de rede, patch panels, switches e roteadores; 

● TORRE B: servidores e nobreak;  

● TORRE C: central telefônica, seus módulos e conexões dos ramais em patch panels. 

 

As conexões entre a torre A (estrutura de rede principal) e demais pontos 

concentradores da instituição se fazem utilizando cabeamento metálico Cat6 certificado pela 

Anatel, com cabos e snaps na cor VERMELHA. As duas extremidades do cabo devem estar 

identificadas com a etiqueta [TRONCO_WXY], onde WXY identificam o ponto centralizador, 

sendo W o piso da edificação (1, 2 ou 3) e X o lado da edificação (N para norte e S para sul) e 

Y o contador sequencial do ponto concentrador no mesmo lado e piso do prédio (número 

sequencial crescente de um dígito começando em 1). 

 

As conexões entre a torre B e a torre A se fazem utilizando cabeamento metálico Cat6, 

com cabos e snaps na cor BRANCA, que NÃO podem ser segmentados, do equipamento 

concentrador (switch ou roteador) até o servidor. As duas extremidades do cabo devem estar 

identificadas com a etiqueta [SRV_YYYYY], onde YYYYY representa a descrição física do 

servidor (ex: HPML1, HPML2, RMSQL, FILES, etc). 

 

Todos os pontos de seccionamento de condutores (terminais de patch panel, 

extremidades do cabo e tomadas) são identificados utilizando rotuladora destinada a este 

fim, respeitando a política apresentada no Anexo A.  

 

O acesso à instalação é restrito a colaboradores habilitados da Tecnologia da 

Informação. 

4.1.2 - PONTOS CENTRALIZADORES 

Um ponto centralizador consiste em um gabinete metálico ventilado projetado para 

este fim contendo equipamentos de distribuição/agrupamento de sinais e/ou troca de meio 

condutor, em todos os serviços (rede, vigilância e telefonia) de responsabilidade da 

Tecnologia da Informação. 

 

A alimentação do ponto centralizador se dá por meio de régua protegida, com circuito 

ramificado do nobreak principal no CPD, evitando interrupções por isolamentos elétricos de 

salas de aula e/ou setores e garantindo maior tempo de disponibilidade do equipamento em 

incidentes.  



 

 

 

Nos pontos centralizadores ficam alojados os DVRs responsáveis pelo armazenamento 

e agrupamento dos sinais das câmeras de vigilância dentro de um raio de alcance pré-

determinado. 

 

Todos os pontos de seccionamento de condutores (terminais de patch panel, 

extremidades do cabo e tomadas) são identificados utilizando rotuladora destinada a este 

fim, respeitando a política apresentada no Anexo A.  

 

O gabinete deve conter em local de fácil visualização (internamente e externamente) 

a sua própria etiqueta de identificação [WXY_ZZ], onde WXY identificam o ponto 

centralizador, sendo W o piso da edificação (1, 2 ou 3), X o lado da edificação (N para norte e 

S para sul) e Y o contador sequencial do ponto concentrador no mesmo lado e piso do prédio 

(número sequencial crescente de um dígito começando em 1). O mapa com todos os pontos 

centralizadores da edificação pode ser visto no Anexo B. 

 

Existe um projeto em fase de planejamento para a substituição das conexões entre a 

torre A no CPD e os pontos concentradores (conexões tronco) por fibra óptica, a fim de reduzir 

gargalos em picos de acesso. A previsão de finalização é em dezembro de 2020. 

 

Instalações antigas que não cumprem com as diretrizes prévias estão sendo 

gradualmente corrigidas (a fim de minimizar as interrupções causadas e manter a 

compatibilidade orçamentária) com previsão de finalização em julho de 2021. 

4.1.3 - PONTOS DE REDE SEM FIO 

As instalações de rede sem fio da sede dispõem de pontos de acesso Ubiquiti UAP, 

com novas instalações utilizando modelos AC Pro e Lite, com taxa de transferência máxima 

de até 1300mbps e 867mbps, respectivamente, limitados atualmente pelos equipamentos de 

rede com tecnologia Gigabit em 1000mbps. Os pontos de acesso que não se adequam a esta 

categoria estão sendo gradualmente substituídos, com previsão de finalização em julho de 

2019. 

 

As instalações são realizadas em cabeamento estruturado com de par trançado Cat5e 

certificado pela Anatel, respeitando a distância máxima estabelecida pelo fabricante em 

relação ao ponto concentrador mais próximo. 

 

O compartilhamento de espaço com condutores elétricos é restrito a impedimentos 

por questões estruturais, sendo necessário neste caso a utilização de cabo de par trançado 

Cat6 blindado, também respeitando a distância máxima estabelecida pelo fabricante.  



 

 

 

Não é permitido o seccionamento do cabo do ponto centralizador ao ponto de acesso 

a fim de minimizar interferências/interrupções na conexão. 

 

A alocação dos pontos de acesso foi realizada (e é atualizada periodicamente) de 

acordo com indicadores de números de alunos por sala, configurando a potência e o canal do 

equipamento de modo a minimizar interferências e garantir o alcance somente na região pré-

determinada, respeitando a taxa de transferência máxima do equipamento e número previsto 

de usuários atendidos. 

 

O tráfego da rede é monitorado em tempo real na Tecnologia da Informação durante 

os períodos de funcionamento da instituição, promovendo uma rápida resposta a incidentes 

e a identificação prévia de pontos de sobrecarga da rede. 

 

O mapa de localização dos pontos de acesso da sede, bem como seus respectivos 

identificadores, canais e raios de cobertura podem ser visto no Anexo C. 

4.1.4 - TERMINAIS DE ACESSO 

Os terminais de acesso para alunos e visitantes consistem: em computadores desktop 

distribuídos entre salas de aula (um por sala), conectados os sistemas de projeção; 3 

notebooks para salas de aula com Smart TV; 2 computadores desktop para consulta 

bibliotecária;  

 

Os computadores supracitados estão sendo gradualmente modernizados para uma 

configuração padrão com processador Intel Core i3 da 8ª ou 9ª geração, 8GB de memória 

RAM DDR4 2400 MHz, SSD de 240GB, placa mãe com saída HDMI e VGA (para versatilidade e 

contingência) e sistema operacional Windows 10 Professional. 

 

Os alunos e visitantes também contam com um laboratório de informática equipado 

com 25 computadores desktop com processador Intel Core i5 da 4ª geração; 4GB de memória 

RAM DDR3 1330 MHz; HDD de 1TB e monitor de 15 polegadas. 

 

Existe um projeto em andamento para substituição dos equipamentos do laboratório 

de informática, substituindo-os por notebooks com processador Intel Core i5 da 8ª ou 9ª 

geração; 8GB de memória RAM DDR4 2400 MHz; SSD de 240GB; placa de vídeo dedicada com 

pelo menos 2GB de memória; placa mãe com saída HDMI e VGA e sistema operacional 

Windows 10 Professional. A previsão para finalização do projeto é dezembro de 2019. 

 



 

 

Os colaboradores contam com computadores desktop e notebooks, em processo de 

modernização para a configuração idêntica à das salas, com adição de um monitor de 19 

polegadas para o uso primário nos desktops e secundário nos notebooks. 

4.1.5 - PONTOS DE TELEFONIA 

A infraestrutura da sede conta com ramais telefônicos, além de número de discagem 

gratuita, duas linhas móveis redundantes e uma linha em fibra óptica conectadas a uma 

central telefônica programável. 

 

A alimentação da central telefônica se dá por meio do nobreak central do CPD, 

garantindo maior tempo de disponibilidade do equipamento em incidentes.  

 

A linha principal (42-3271-8000) possui siga-me para outro número após um número 

pré-definido de toques sem resposta, transferindo a ligação para que outro posto de trabalho 

iniciar o atendimento. Exemplo: a recepcionista precisou se ausentar e durante este período 

o telefone toca. Após 4 toques de chamada sem o telefone ser retirado do gancho, o mesmo 

encaminha a ligação para outra recepção. 

 

As instalações são feitas conectando a placa de ramais da central telefônica com um 

patch panel (ambos na torre C) utilizando cabeamento metálico de par trançado (Cat5e não-

blindado), ainda dentro do CPD.  

 

Do CPD ao ponto centralizador mais próximo são utilizados cabos telefônicos (CCI) de 

alta densidade (acima de 10 pares), em passagens que obrigatoriamente não compartilham 

espaço com a rede elétrica. 

 

Do ponto centralizador até a tomada de interfaceamento na última milha é utilizado 

cabeamento metálico de par trançado (Cat5e não-blindado), com exceção de casos em que 

haja compartilhamento de passagens com rede elétrica, fazendo-se obrigatório o uso de 

cabeamento especial (Cat6 blindado) de modo a minimizar interferências. Na tomada da 

última milha é realizado o interfaceamento com conector RJ11.  

 

Todos os pontos de seccionamento (internos ao CPD, do CPD até o Ponto Centralizador, 

do Ponto Centralizador até o conector de última milha) são identificados utilizando rotuladora 

destinada a este fim, conforme: 

 

● O ponto de conexão da central telefônica e do patch panel lado central são 

identificados com a etiqueta [ZZZZ], onde ZZZZ é o número do ramal (8001 até 8099); 



 

 

● Do patch panel lado central ao patch panel lado saída são utilizados patch cords não 

rotulados. A identificação se dá por meio da checagem dos rótulos das portas 

conectadas e mapeamento em planilha; 

● O cabo CCI de alta densidade utilizado para conexão do patch panel interno ao CPD 

até o patch panel do ponto concentrador não recebe identificação em todo seu 

comprimento, uma vez que não há seccionamento do mesmo e seus terminais 

conectorizados (nos patchs panels) são identificados em cada par conforme a política 

presente no Anexo A. 

● Todos os demais pontos de conexão intermediários, inclusive na tomada do conector 

de última milha, são identificados seguindo a política presente no Anexo A. 

4.1.6 - SEGURANÇA 

A infraestrutura da sede conta com câmeras de vigilância, com ação preventiva 

(inibição) e corretiva (identificação) na gestão de incidentes. As mesmas são distribuídas em 

Dispositivos de Gravação de Vídeo (DVRs) instalados em diferentes pontos da instituição, 

identificados no mapa do Anexo D. 

 

As instalações são realizadas em cabeamento estruturado com de par trançado Cat5e 

certificado, respeitando a distância máxima estabelecida pelo fabricante.  

 

O compartilhamento de espaço com condutores elétricos é restrito a impedimentos 

por questões estruturais, sendo necessário neste caso a utilização de cabo de par trançado 

Cat6 blindado, também respeitando a distância máxima estabelecida pelo fabricante.  

 

O cabo não pode ser segmentado entre equipamentos, com exceção de patch panels 

e tomadas em paredes e móveis, a fim de minimizar pontos de possível 

interferência/interrupção na conexão. 

 

Os DVRs estão dispostos de modo a priorizar: (1) o distanciamento entre o maior 

número de equipamentos de uma determinada área, respeitando os limites do cabeamento, 

(2) agrupar áreas correlatas a fim de minimizar o tempo de resposta a incidentes, facilitando 

a localização das imagens pelo operador (4) promover o maior custo-benefício em relação ao 

equipamento, de modo a priorizar a alocação de câmeras conforme os números comerciais 

de canais dos DVRs (4, 8, 16 e 32).  

 

Os pontos concentradores devem dispor de uma bandeja móvel de 1U para cada DVR, 

sendo ele, seu conjunto de baluns e a fonte fixados na bandeja com cintas plásticas e sem 

sobreposição vertical de itens.  

 



 

 

A fiação dos equipamentos envolvidos (cabos das câmeras e fios de alimentação da 

fonte) deve possuir comprimento de 1 metro entre o bocal de entrada do gabinete e a 

conexão com o equipamento, de modo a permitir a correta movimentação da bandeja sem o 

tensionamento do cabo. 

 

Esta diretriz visa minimizar o tempo despendido durante a manutenção dos sistemas 

de monitoramento, bem como garantir a robustez do sistema frente a movimentação de 

outros equipamentos no mesmo gabinete.  

 

Instalações antigas que não cumprem as diretrizes prévias estão sendo gradualmente 

corrigidas (a fim de minimizar as interrupções causadas e manter a compatibilidade 

orçamentária) com previsão de finalização em dezembro de 2020. 

 

Além dos equipamentos de vigilância, a sede também conta com 8 catracas para 

controle de acesso dispostas em 4 pontos de acesso estratégicos: Recepção 1, Recepção 2, 

Biblioteca e Laboratórios. O acesso só é permitido para crachás de identificação previamente 

liberados pela Tecnologia da Informação. Visitantes utilizam crachás com códigos pré-

definidos e são identificados (documentos e foto) no momento da passagem pela recepção. 

 

O CPD e os pontos centralizadores são fisicamente isolados por travas com fechadura, 

cujas chaves de acesso estão sob responsabilidade da Tecnologia da Informação. As rotas de 

acesso aos mesmos são monitorados por sistema de alarme e câmeras de vigilância, além de 

vigia noturno. 

 

A segurança contra incêndios se dá por meio de um extintor de Gás Carbônico (CO2) 

que visa o combate às chamas oriundas de equipamento(s) elétrico(s) com minimização de 

danos causados aos mesmos. Todas as rotas de acesso possuem iluminação de emergência. 

 

Todos os pontos de seccionamento (internos ao CPD, do CPD até o Ponto 

Centralizador, do Ponto Centralizador até o conector de última milha) são identificados 

utilizando rotuladora destinada a este fim, respeitando as seguintes política apresentada no 

Anexo A. 

4.1.7 - RECURSOS DIDÁTICOS TECNOLÓGICOS 

Além dos terminais de acesso e dispositivos supracitados, a sede conta também com 

os seguintes recursos didáticos de cunho tecnológico: 

 

● 2 SmartTVs 4K de 55 polegadas com conexão de rede cabeada independente, 

permitindo acesso a conteúdo digital e interativo de forma concomitante com os 



 

 

recursos educacionais padrões. Outras 3 SmartTVs de configurações inferiores estão 

em processo de modernização; 

 

● 2 salas de aula com caixas de som 5.1 distribuídos de modo a obter uma distribuição 

e equalização uniforme. Outras 5 salas estão equipamento de som em processo de 

modernização com previsão de finalização em dezembro de 2019; 

 

● 5 lasesr pointers para que professores e acadêmicos utilizem durante apresentações 

de slides (equipamento emprestado sob demanda na Tecnologia da Informação, a 

partir de preenchimento de ficha disponível); 

 

● 10 adaptadores HDMI x VGA para utilização de notebooks com saída HDMI em salas 

de aula com projetores VGA. Atualmente os projetos de modernização da salas já 

contemplam a mudança do sistema de projetor+tela para SmartTVs, entretanto 

quando a limitação do tamanho da tela é um fator decisivo (como em salas de 

convenções), os projetos contemplam a substituição do projetor por novos modelos 

(configuração mínima: 3000 Lumens, resolução FullHD e  entrada HDMI) e possível uso 

concomitante da SmartTV. Os adaptadores são emprestados sob demanda na 

Tecnologia da Informação, a partir de preenchimento de ficha disponível; 

 

● 8 óculos de realidade virtual, onde em conjunto com um smartphone que possua os 

sensores Acelerômetro e Giroscópio permitem a visualização de conteúdos interativos 

em VR. Os adaptadores são emprestados sob demanda na Tecnologia da Informação, 

a partir de preenchimento de ficha disponível; 

 

● 2 conjuntos de microfone sem fio com receptor (cada conjunto contempla 2 

microfones e 1 receptor) para utilização em palestras, eventos e atividades 

complementares. Os conjuntos são solicitados junto à Tecnologia da Informação por 

e-mail com no mínimo 24h de antecedência, de modo a permitir a instalação e 

configuração do som no ambiente; 

4.2 - UNIDADES 

Além da sede no Alto das Oliveiras em Telêmaco Borba, a FATEB também conta com 

outras seis unidades: 

 

● Curiúva - PR (CUR); 

● Jaguariaíva (JGV); 

● Ortigueira - PR (ORT); 

● Santo Antônio da Platina (SAP); 



 

 

● Telêmaco Borba - PR - Centro (TBC); 

● Tibagi - PR (TBG). 

 

Os equipamentos que contemplam as áreas de atuação da Tecnologia da Informação 

são comentados nas seções a seguir, sendo as suas quantidades a única variável nas 

instalações, conforme o quadro: 

 

Equipamento CUR JGV ORT SAP TBC TBG 

Computadores para uso público 10 5 8 5 12 10 

Computadores para uso dos colaboradores 1 2 1 1 2 1 

Impressoras 1 1 1 1 1 1 

Pontos de acesso sem fio 1 2 1 2 1 2 

Projetores 1 1 1 1 1 1 

SmartTVs 0 1 0 0 0 0 

Caixas de Som 5.1 0 1 0 0 0 0 

Câmeras de Vigilância 4 8 4 8 4 4 

DVRs 1 1 1 1 1 1 

Microfones (conjunto receptor + 2 mic) 0 1 0 0 0 0 

Laser Pointer 0 2 0 0 0 0 

Adaptador HDMI x VGA 0 2 0 0 0 0 

 

De forma análoga a sede, a infraestrutura das unidades foi dividida em: 

 

● Ponto Primário; 

● Pontos de Rede Sem Fio; 

● Terminais de Acesso; 

● Pontos de Telefonia; 

● Segurança; 

● Recursos Didáticos Tecnológicos. 

 

Cada qual explicitado nas seções a seguir. 

 



 

 

Os detalhes de cada categoria de equipamento podem ser vistos nas seções a seguir. 

4.2.1 - PONTO PRIMÁRIO 

O ponto primário consiste em um gabinete metálico ventilado projetado para este fim 

contendo equipamentos de distribuição/agrupamento de sinais e/ou troca de meio condutor, 

em todos os serviços (rede, vigilância e telefonia) de responsabilidade da Tecnologia da 

Informação. 

 

O fornecimento de acesso à internet se dá por meio de link de fibra óptica contratada 

junto a empresa que atenda a localização. O link de telefonia respeita a mesma diretriz. 

Ambos possuem como limite de competência (onde terminam as responsabilidades das 

empresas terceiras e iniciam as nossas) o primeiro ponto de conexão interno ao gabinete. 

 

O gerenciamento de interfaces, políticas e regras de segurança se dá por meio de um 

roteador gerenciável Mikrotik™, configurado através de acesso remoto por colaborador da 

Tecnologia da Informação (quando possível). Em situações de contingência uma equipe se 

desloca até o local. 

 

Todos os pontos de seccionamento são identificados utilizando rotuladora destinada 

a este fim, respeitando a política apresentada no Anexo A. 

4.2.2 - PONTOS DE REDE SEM FIO 

As instalações de rede sem fio das unidades dispõem de pontos de acesso Ubiquiti 

UAP modelo AC Pro, com taxa de transferência máxima de até 1300mbps (limitados 

atualmente pelos equipamentos de rede com tecnologia Gigabit em 1000mbps). 

 

As diretrizes utilizadas no planejamento, instalação e manutenção dos pontos de rede 

sem fio são as mesmas da sede, dispostas no item 4.1.3. A identificação do cabeamento 

respeita a política apresentada no Anexo A. 

4.2.3 - TERMINAIS DE ACESSO 

Os terminais de acesso para o público e para os colaboradores consistem em 

computadores desktop, sendo um de uso exclusivo do gestor da unidade, um de uso exclusivo 

do tutor e conectado ao projetor (quando disponível) e os demais distribuídos entre baias 

e/ou bancadas para uso público. 

 

Os computadores possuem uma configuração padrão com processador Intel Core i3 

da 8ª ou 9ª geração, 8GB de memória RAM DDR4 2400 MHz, SSD de 240GB, placa mãe com 



 

 

saída HDMI e VGA (para versatilidade e contingência) e sistema operacional Windows 10 

Professional. 

 

Os terminais de acesso contam com nobreak dimensionado para a manutenção dos 

serviços durante curtos surtos de tensão (<15 minutos), permitindo aos alunos e 

colaboradores que salvem seus trabalhos e desliguem os equipamentos com segurança caso 

a interrupção se prolongue. 

 

As unidades com computadores que não se adequam as configurações supracitadas 

estão sendo gradualmente modernizados, com previsão de conclusão em dezembro de 2020. 

4.2.4 - PONTOS DE TELEFONIA 

Devido à ausência de central telefônica nas unidades, a instalação se faz por conexão 

direta dentro do ponto primário, sendo seguido por cabo CCI padrão (sem seccionamento) 

até a tomada de instalação mais próxima da mesa de trabalho do(s) gestor(es). 

 

Os terminais de conexão são identificados respeitando a política apresentada no 

Anexo A. 

4.2.5 - SEGURANÇA 

A infraestrutura das unidades conta com câmeras de vigilância, com ação preventiva 

(inibição) e corretiva (identificação) na gestão de incidentes. As mesmas são conectadas a um 

DVR instalado no ponto primário. 

 

As instalações são realizadas alinhadas com as diretrizes estabelecidas no item 4.1.6. 

Além das câmeras de vigilância, o ponto primário é fisicamente isolado por travas com 

fechadura, cujas chaves de acesso estão sob responsabilidade do gestor da unidade. As rotas 

de acesso aos mesmos são monitoradas por sistema de alarme e câmeras, além de vigia 

noturno. 

 

A segurança contra incêndios se dá por meio de um extintor de Gás Carbônico (CO2) 

que visa o combate às chamas oriundas de equipamento(s) elétrico(s) com minimização de 

danos causados aos mesmos. Todas as rotas de acesso possuem iluminação de emergência. 

 

Todos os pontos de seccionamento são identificados utilizando rotuladora destinada 

a este fim, respeitando a política apresentada no Anexo A. 



 

 

4.2.6 - RECURSOS DIDÁTICOS TECNOLÓGICOS 

Além dos terminais de acesso e dispositivos supracitados, as unidades contam 

também com recursos didáticos de cunho tecnológico, conforme distribuição apresentada no 

quadro apresentado no item 4.2. A descrição dos equipamentos é a mesma apresentada no 

item 4.1.7. 

5 - AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTINGÊNCIA  

 

Uma série de riscos podem ser observados nos ambientes abrangem a área de atuação da 

Tecnologia da Informação que podem interferir diretamente no uso e na manutenção dos 

serviços disponibilizados ao público. Os riscos podem foram classificados em: 

 

● Riscos Físicos; 

● Riscos Químicos; 

● Riscos Biológicos; 

● Riscos Ergonômicos; 

● Riscos Econômicos; 

● Riscos de Acesso Informacional; 

● Riscos de Ataques Cibernéticos. 

 

Cada qual comentado em uma seção a seguir. 

5.1 - RISCOS FÍSICOS 

 

Risco 1: Amplitude Térmica Elevada 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: A amplitude térmica elevada pode comprometer o desempenho dos processadores 
dos servidores, podendo causar a interrupção no fornecimento dos serviços locais e 
remotos. 

Ação Preventiva Isolamento térmico do CPD; Instalação de sistema de 
refrigeração redundante; Manutenção do sistema de 
refrigeração existente; hospedar o maior número possível 
de serviços em servidores redundantes externo. 



 

 

Ação de Contingência Utilização de equipamentos portáteis de controle 
climático; Aquisição e manutenção corretiva dos 
equipamentos de controle climático existentes no menor 
período possível. 

 

 

Risco 2: Descargas Atmosféricas 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: Descargas atmosféricas podem danificar de forma irreversível equipamentos que 
compartilhem o mesmo circuito elétrico, podendo causar a interrupção no fornecimento 
dos serviços locais e remotos. 

Ação Preventiva Isolamento da rede elétrica do CPD e dos pontos 
centralizadores; Medição e correção do aterramento 
elétrico do circuito; Instalação de Dispositivos de Proteção 
contra Surtos (DPS); Hospedar o maior número possível de 
serviços em servidores redundantes externo. 

Ação de Contingência Isolamento do(s) equipamento(s) afetado(s); 
Restabelecimento dos demais equipamentos; Aquisição e 
manutenção corretiva do(s) equipamento(s) afetados no 
menor período possível. 

 

5.2 - RISCOS QUÍMICOS 

 

Risco 1: Poeira 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: O acúmulo de material nos equipamentos pode levar ao superaquecimento e 
interrupção no fornecimento dos serviços locais e remotos. 

Ação Preventiva Limpeza periódica do CPD e dos pontos centralizadores; 
Checagem periódica do funcionamento dos sistemas de 



 

 

refrigeração dos equipamentos; Isolamento hermético do 
CPD e dos pontos centralizadores; 

Ação de Contingência Limpeza do(s) equipamento(s) e do ambiente em que o 
mesmo está contido; Contratação de serviços 
especializados para a limpeza e higienização dos acervos e 
espaços físicos; Aquisição de aspiradores; 

 

 

 

5.3 - RISCOS BIOLÓGICOS 

 

Risco 1: Vírus, bactérias e outros microrganismos 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: Risco de epidemias e surtos nos colaboradores em contato direto com crianças de 
diferentes turmas (possíveis vetores) e contaminação de demais colaboradores do mesmo 
e de outros setores, com afastamento. Em casos graves pode levar a óbito. 

Ação Preventiva Limpeza periódica do ambiente de trabalho; Aquisição de 
frascos de álcool em gel; Programas de incentivo a boas 
práticas de higiene; 

Ação de Contingência Encaminhamento do colaborador ao órgão de saúde 
competente; Encaminhamento para avaliação clínica de 
demais colaboradores expostos (se contagioso); Limpeza 
completa do ambiente (se não contagioso); Contratação 
de serviços especializados para a limpeza e higienização 
dos espaços físicos (se contagioso). 

 

Risco 2: Insetos, aracnídeos e outros animais peçonhentos 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa X Média  Alta 



 

 

Dano: Possível lesão física do colaborador (ferimento de entrada e regiões) podendo ser 
acompanhado de transmissão de doenças e/ou envenenamento. Em casos graves pode 
deixar sequelas, causar invalidez e até levar a óbito. 

Ação Preventiva Limpeza periódica do ambiente de trabalho; Aquisição e 
manutenção de aparelhos de combate a pragas urbanas; 
Treinamentos específicos para colaboradores com possível 
exposição ao risco; 

Ação de Contingência Acionamento do Corpo de Bombeiros (193); Identificação 
do animal e sua origem; Isolamento da área; Contratação 
de serviços especializados para dedetização do ambiente. 

 

5.4 - RISCOS ERGONÔMICOS 

 

Risco 1: Acidentes de trabalho 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: Ferimentos de pequena, média e alta intensidade. Pode deixar sequelas e causar 
invalidez. Sujeito a traumas contusos com risco de óbito. 

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 2: Esforço físico e postura inadequada 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Dano: Lesões músculo-esqueléticas de pequena e média gravidade. Pode deixar sequelas 
e causar invalidez em longo prazo. 

Ação Preventiva Aquisição de mobiliários ergonômicos (cadeiras, 
poltronas, mesas, escadas e estantes). 



 

 

Ação de Contingência Encaminhamento do colaborador ao órgão de saúde 
competente; Substituição de mobiliário. 

 

5.5 - RISCOS ECONÔMICOS 

 

Risco 1: Orçamento insuficiente para manutenção corretiva de equipamentos 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: Disponibilidade aquém da necessária de equipamentos; Pode causar a interrupção 
parcial ou total de um ou mais serviços ofertados. 

Ação Preventiva Planejamento de compras para médio e longo prazo; 
Parcerias com fornecedores para redução de custos e 
melhores formas de pagamento; 

Ação de Contingência  

 

Risco 2: Orçamento insuficiente para manutenção preditiva/preventiva de 
equipamentos 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: Compra de equipamentos em custos maiores que os ofertados no mercado por 
prioridade de tempo de entrega em manutenções corretivas; Pode causar a interrupção 
parcial ou total de um ou mais serviços ofertados. 

Ação Preventiva Planejamento de compras para médio e longo prazo; 
Parcerias com fornecedores para redução de custos e 
melhores formas de pagamento; Alocação de verba 
priorizando equipamentos mais críticos; 

Ação de Contingência Redução de stress sobre o equipamento (com redução de 
carga / troca de posição com outro), se possível; 
Priorização de levantamento de fundo para manutenções 
corretivas que podem ocorrer; 



 

 

 

Risco 3: Orçamento insuficiente para modernização de instalações 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Dano: Sucateamento do material elétrico/eletrônico; pode levar à inutilização de 
equipamentos inteiros; pode causar a interrupção parcial ou total de um ou mais serviços 
ofertados; pode comprometer os recursos pedagógicos em uso. 

Ação Preventiva Criação de política de modernização contínua de 
equipamentos; Levantamento de configurações 
recomendadas para o funcionamento pleno dos softwares 
e sistemas atendidos; Testes de benchmark e definição de 
prioridades de investimentos; 

Ação de Contingência Realocação de equipamentos em setores menos 
prioritários e/ou com menores exigências de 
desempenho; Substituição imediata de equipamentos 
obsoletos que possam interferir no fornecimento de 
serviços; 

 

Risco 4: Orçamento insuficiente para novos projetos 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Dano: Impacto no nível de satisfação do público atendido em curto e médio prazo; 
Redução na captação de novos alunos em médio e longo prazo; 

Ação Preventiva Criação de fundo para fomentação de novos projetos; 

Ação de Contingência Levantamento de matriz de investimentos com os 
projetos atuais e futuros; Suspensão temporária ou 
definitiva de projetos menos prioritários com cortes 
sucessivos até que se atinja a estabilidade financeira; 

 

Risco 5: Orçamento insuficiente para manutenção do quadro de colaboradores 



 

 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano: Insatisfação do público interno; Aumento no número de demissões (voluntárias e 
compulsórias); pode causar a interrupção parcial ou total de um ou mais serviços 
ofertados; 

Ação Preventiva Atualização constante das descrições de cargos; 
Avaliações de desempenho; Definição de cargos-chave; 
Avaliação e planejamento prévio de planos de carreira; 

Ação de Contingência Cortes em cargos não essenciais; Redução em orçamentos 
de projetos até que se atinja ponto de equilíbrio 
financeiro; 

 

5.6 - RISCOS DE ACESSO INFORMACIONAL 

 

Risco 1: Interrupção no fornecimento de energia elétrica 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 2: Interrupção no fornecimento de internet 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano:  



 

 

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 3: Interrupção no fornecimento de rede de telefonia fixa e/ou móvel 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Dano: Impossibilidade de contato por meio telefônico tanto de origem externa quanto de 
origem interna em toda a região afetada. 

Ação Preventiva Contratação de linha de backup (física e/ou virtual); 
Inspeção periódica de equipamentos; 

Ação de Contingência Comunicar fornecedores responsáveis e/ou efetuar 
manutenção corretiva imediata no(s) equipamento(s) 
afetado(s); Comunicação interna e por meio de 
mensageiros instantâneos e/ou e-mail;  

 

Risco 4: Falta de equipamentos para uso 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 5: Queda/travamento de serviços/servidores 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 



 

 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 6: Furto de materiais elétricos/eletrônicos 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 7: Vandalismo e mau uso do material elétrico/eletrônico 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

5.7 - RISCOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 

 

Risco 1: Contaminação massiva de computadores em rede por worms 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 



 

 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 2: Contaminação de servidores por malwares 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 3: Ataques/Contaminação de servidores terceirizados 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 4: Ataques com sobrecarga de tráfego de rede (DDoS, bruteforce, etc) 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 



 

 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 5: Ganho de acesso não autorizado (trojans, backdoors, eng. social, etc) 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 6: Spam, phishing e malwares distribuídos por correio eletrônico 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Dano:  

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

Risco 7: Contaminação de mídias removíveis com malwares 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média  Alta 

Dano:  



 

 

Ação Preventiva  

Ação de Contingência  

 

 

  



 

 

6 - EMERGÊNCIAS 

 

Em caso de emergências que ponham em risco as instalações de responsabilidade da 

Tecnologia da Informação, recomenda-se que sejam seguidos os procedimentos de acordo 

com a natureza do evento ou situação. 

 

Tipo de Emergência: Desabamento 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Prevenção: Diagnósticos periódicos da patologia predial. 

Ações:  
● acionar a equipe de socorro para isolamento da área e atendimento de possíveis 

vítimas;   
● convocar a brigada de incêndio para controlar prováveis fontes de incêndio;  
● acionar equipe de conservação;   
● acionar os setores responsáveis pela retirada do material eletrônico, em caso de 

desabamento parcial e sem interdição.  

 

Tipo de Emergência: Incêndio 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Prevenção: Instalação e checagem periódica de equipamentos adequados para a 
prevenção de incêndios. 

Ações:  
● checar rota de fuga (saída de emergência);  
● acionar alarmes; 
● acionar brigada de incêndios; 
● acionar bombeiros; 
● acionar polícia e socorro médico, se necessário. 

 

Tipo de Emergência: Inundação 



 

 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Prevenção: Monitoramento da elevação das águas, em caso de localização geográfica de 
risco, bem como monitoramento de locais que possam sofrer alagamentos com as 
precipitações pluviométricas e inspeção de reservatórios, calhas e caixas d’água. 

Ações:  
● remoção, para local elevado, de máquinas e equipamentos; 
● estudo da possibilidade de montagem de barragens com sacos de areia, isolando 

ponto concentrador; 
● desativação do fornecimento dos serviços de energia e saneamento; 
● providência para a existência de meio de transporte aquático, caso a probabilidade 

de elevação do nível de água seja grande e represente risco para a movimentação 
terrestre. 

 

Tipo de Emergência: Ataque Terrorista Cibernético 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Prevenção: Monitoramento do tráfego de rede na instituição; Monitoramento do número 
de chamados; Contratação de ferramentas de análise global de ameaças cibernéticas 

Ações:  
● isolamento e identificação da origem dos ataques; 
● criação de regra de entrada/saída que bloqueie os endereços dos atacantes; 
● em casos graves, interrupção do fornecimento de serviços e isolamento completo 

da rede / desligamento de equipamentos; 
● levantamento dos danos à informação (perca/vazamento de dados); 
● contratação de empresa(s) especializada(s) para recuperação no menor período 

possível. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Com o objetivo de agilizar a comunicação de contingências e emergências, 

disponibiliza-se o Anexo B com os contatos mencionados neste documento e outros contatos 

úteis.  

 

Os casos omissos neste plano de contingência deverão ser avaliados pela Coordenação 

de Tecnologia da Informação. Este documento deve ser revisado periodicamente (prazo 

máximo: 6 meses). 
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ANEXO A - POLÍTICA DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS 

 

PONTOS DE SECCIONAMENTO DE CONDUTORES 

Ex: patch panels, tomadas, portas de conexão de equipamentos, etc 

 

 
 

  



 

 

ANEXO B - CONTATOS ÚTEIS 

 

 

ÓRGÃO CONTATO 

Ajuda - Tecnologia da Informação (42) 3271-8068 | Ramal #8068 

Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) 

0800 200 0115 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL) 0800 51 00 116 

Coordenação de Tecnologia da Informação (42) 3271-8016 | Ramal #8016 

FATEB - Central (42) 3271-8000 | 0800 3271 800 

Defesa Civil http://www.defesacivil.pr.gov.br/ (41) 
3281-2513 

Polícia Militar 190 

Serviço de Atendimento Móvel e Urgência 
(SAMU) 
[para situações de urgência médica, ex: 
infartos, convulsões, desmaio, 
intoxicações, etc] 

192 

Serviço Integrado de Atendimento ao 
Trauma e Emergência (SIATE)  
[para situações de emergência, ex: 
acidentes, quedas, fraturas, resgates em 
local de difícil acesso, ataques de animais, 
ferimentos por arma, choques elétricos, 
etc] 

193 

 

 


