
€b

f

# $
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Plano Diretor
de Tecnologia
da Informacão

=
.dl-H-q8H

e ComunicacãoJ

( PDnc )

2021 /2022

L% C . M ãa

#



COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL

Cel Inf LUCIANO CORREIA SIMÕES
Subcomandante da ECEME

TC Int CARLOS NUNES PACHECO NETO
Ordenador de Despesas da ECEME

COMITÊ GESTOR DE TECNO1.0GIA OA INFORMAÇÃO (*)

Cel Inf ANDRÉ VICENTE SCAFU'FITO DE MENEZES

Chefe da Divisão de Apoio ao Comando

Cap QCO M.ANOEL SANCHO DA Sll;VA NETO
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

I' Ten QCO JORGE ALAN DUTRA MORAES
Adjunto da Seção de Tecnologia da Informação

KQUiPEDEELAnoKAÇÃoDopDTic('-)

Cap QCO M.ANOEL SANCHO DA SILVO NETO
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

I' Ten QCO JORGE ALAR DUTRA MORAIS
Adjunto da Seção de Tecnologia da Infomlação

I' Ten OTT ANASTACIA SOBRES DE MELLO

Chefe da Subseção de Sistemas/WEB

I' Ten O'l'l' LEONARIDO SANTIANA DA SILVO
Chefe do Centro de Demanda de Informática

2' Ten OTT LAGO EDSON RUSSO DE LIMA

Chefe da Subseção de Suporte Técnico

('p) Bol Es n' 69 de 08 de setembro de 2020



A DD diva r A r)



HISTORICODEELABORAÇAO

Datam?
.: ' 4

ãVusãoã ;l;gg Descrição $i:## g% "«..«;ü

27/08/20 1.0
Início da preparação da

minuta
CAPSANCHO

14/09/20 1.1
Descrição do diagnóstico

da TI na Escola

C.APSANCHO

TENDUT.RA

TENEDILSON

TEN .ANASTACIA MELLO

TENLEONARDOSANT.ANA

TENRUSSO

05/10/20 1.2

Medição de desempenho

das metas do PDTIC

anterior

CAPSANCHO

TENDU'l'RA

TENEDILSON

TEN .ANASTACIA MELLO

TEN LEONARDO Sm.ANA

TENRUSSO

26/10/20 1.3
Detalhamento das metas e

estratégias de TI

CAPSANCHO

TENDUTRA

11/12/20 1.4
Contribuição das Divisões

p qprãpc dn F. rala
CHEFESDEDIV/SEÇ

15/12/20 1.5 Conclusão da minuta
CEL SC.A.FU'lTO

C.APS.ANCHO

21/01/2] 1.6 Revisão
CEL LUCI.ANO

TENCELPACHECO

l0/02/21 1.7 Aprovação GEN MARCIO



SUMÁRIO

Equipes de elaboração e revisão

Aprovação do Cmt
}.Tictrqrirn dp nlnhnrnr3n

U)UV-

Sumário

Apresentação

Termos de abreviações

Documentos de referência

3

4

5

7

8

9

CAPITULO l - Introdução

1.1 Missão da TI

1.2 Visão de Futuro

1.3 0bjetivos Estratégicos

1.4 .Alinhamento Estratégico

1.5 Desafios e Favores Críticos

1.6 Compromissos

11

11

11

12

12

13

CAPITULO 2 -- Análise do Cenário Atual

2.1 Estrutura Interna

2.1.1 Subseções

2.2 Recursos Humanos

2.3 Instalações Físicas

2.4 Estrutura de TI

14

15

17

18

19

CAPITULO 3 -- Medição de Desempenho

3.1 Resultados do PDTI 2019-20

3.2 Mitigação de Oportunidades de Inovação

29

33



\

0
0
0
0
0
0
n
0
0
n
0
0
0
0
0
0
Q
0
Q
0
0
Q
0
()
0
0
0
Ü
Q
0
0
0
0
0
0
U
Q
0
0

U
0
0
0
0
0
Q

CAPITULO 4 -- Soluções Propostas

4.1 Estratégias a serem adotadas

4.2 Planos de Ação de TIC para mitigar oportunidades de inovação e melhoria

55

66

CAPITlIJL0 5 -- Considerações Finais

5.1 Fatores Críticos de Sucesso

5.2 Conclusão

72

72

74

78

79

ANEXO A PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.............................

Assinaturas da Equipe de elaboração e Comissão de Coordenação Geral.

Despacho do Comandante da ECEME

'Í;
6



A DI) F qFN'TA r' A r)
X \JX X\.r

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, na definição da

Instrução Normativa SLTI/MP n' 4, de 12 de setembro de 2014, art. 2 o, inciso XXVll, é um

instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da

Informação, que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade

para um determinado período.

O PDTIC é o planejamento de todas as contratações e aquisições de tecnologia da informação

necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos da Escola de Comando e Estado-Maior do

Exército (ECEME) para o biênio 2021/22

Alinhado ao Plano Estratégico de TI do Exército e de órgãos superiores, e motivado pelas

recomendações dos órgãos de controle e disposições da IN 04/2014 e IN 05/2017, o PDTIC foi

elaborado com o objetivo de promover o uso da TI no apoio às necessidades institucionais e

embasamento das futuras contratações de TIC. Este documento apresenta um diagnóstico da

execução do PDTIC anterior, consolida o inventário de necessidades levantadas para o biênio 2021-22

e propõe um plano de metas e ações a serem executadas em atendimento às necessidades identificadas.

Assim, o PDTIC representa um instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TIC em

função do cumprimento das estratégias institucionais. Os órgãos de controle do governo, em

especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade de os órgãos

públicos elaborarem um PDTIC que contemple as ações de TI e as associem às metas de suas áreas de

negócio antes de executarem seus gastos relacionados a TIC.

Este Plano Diretor abrange todas as Divisões e Seções da ECEME, bem como todos os

mi[itares e civis que se utilizam dos meios de T]C. Abrange, também, nos limites de uti]ização da

infraestrutura, produtos e serviços desta Escola, os demais usuários de TI em eventos como Simpósios,

e Congressos, que venham a ser realizados na ECEME; ou ainda missões extemas de TI, como

Exercícios no Terreno (ET) e Viagens de Estudos Esüatégicos executados em todo o território

Nacional.í#'/



TERMOS E ABREVIAÇOES

APF

CETI

CMMI

COBIT

DCT

EsAO

ET

IN

IP

ISO

ITIL

MPSBR

OEE

PDF

PDTIC

PETI

PGE

PIT

STI

SISCOFIS

TCU

.Administração Pública Federal

Concepção Estratégica de Tecnologia da Informação

Capability Maturity Modal

Contrai Objectivos for Information and related Technology

Departamento de Ciência e Tecnologia

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Exercício no Terreno

Instrução Nomaativa

Jnterner Protocol (protocolo de intemet)

Internacional Organízation Óor Standardízarion

Jn$ormatíon Technology /n/fase'ucmre -Library

Melhoria de Processos do Software Brasileiro

Objetivos Estratégicos do Exército

Portable Document Formar

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

Plano Geral de Ensino

Plano Intemo de Trabalho

Seção de Tecnologia da Informação

Sistema de Controle Físico

Tribunal de Contas da União

Voz sobre IP
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

l Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."

"Como agente normativo e regulador da atividade económica, o Estado exercerá, na

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado."

Instrução Normativa n' 1 -- GSI, de 13 de junho de 2008 -- Disciplina a gestão da segurança da

informação e comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta e dá ouü'as

providências.

[nstrução Normativa N' 04 -- MP/S].:]'], de 12 de novembro de 2010, modificada pe]a IN n' 2,

de 14 de fevereiro de 2012 -- Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de

Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos

de TI (SISP) do Poder Executivo Federal.

Portaria do Comandante do Exército n' 352, de 20 de maio de 2013 -- Aprova o Regulamento

do Conselho Superior de Tecnologia da Informação (CONTIEx) (EB10-R-01.009) -- 1' Edição

-- e dá ousas providências.

Portaria do Comandante do Exército n' 974, de 2 de outubro de 2013 -- Altera dispositivos do

Regulamento do Conselho Superior de Tecnologia da Informação do Exército (CONTIEx) e dá

outras providências.

Portaria do Comandante do Exército n' 803, de 30 de julho de 2014 -- Aprova as Instruções

Gerais de Segurança da Informação e Comunicações para o Exército Brasileiro (EB10-IG-

O1.014)e dá outras providências.

Instrução Normativa N' 4 - SI.TI/MPOG, de ll de setembro de 2014 -- Contratação de

Soluções de Tecnologia da Informação -- Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções

de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos

Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

Instrução Normativa N' 5 -- MPDG, de 26 de maio de 2017 -- Dispõe sobre as regras e

diretrizes do procedimento de conüatação de serviços sob o regime de execução indireta no

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. /
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9. Portaria do Comandante do Exército n' 1042, de 18 de agosto de 2017 -- Aprova o Plano

Estratégico do Exército 2016-2019.

10. Portaria do Ministério do planejamento, Desenvolvimento e Gestão, N' 107, de 2 de maio de

2018 -- Aprova a versão revisada da Estratégia de Govemança Digital da Administração

Pública Federal para o período 2016-2019 e atribui à Secretaria de Tecnologia da Informação e

Comunicação a competência que especifica.

11. Portaria do Comandante do Exército n' 1211, de 2 de agosto de 2018 -- Aprova Concepção

Esüatégica de Tecnologia da Informação.

12. Information Technology Govemance Institute. Contrai Objectives for Information and related

Technology (CobiT® 5.0).

13. Resolução -- TCU n' 247/2011 -- Dispõe sobre a Política de Govemança de Tecnologia da

Informação do Tribunal de Contas da União (PG'll/TCU).

14. Acórdãos TCI.J: 1.558/2003-P, 1603/2008-P, 2.471/2008-Plenário, 2.746/2010-P, 1.233/2012.

15. Associação Brasileira de Normas Técnicas -- NBR ISO/IEC 38500 -- 2009.

].6. ])iretrizes e Nomias internas da ECEME:

Plano de Gestão da ECEME 2020-23

Plano Geral de Ensino 2020

Plano Geral Administrativo 2019

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 2019-20
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CAPITULOI

INTRODUÇÃO

1.1 Missão da TI

Apoiar as atividades dos processos de ensino-aprendizagem e dos processos administrativos da

Escola, proporcionando condições para a consolidação e ampliação da cultura de Tecnologia da

Informação e Comunicações (TIC) no âmbito da ECEME, além de se constituir em veículo facihtador

da modernização do ensino.

À Tecnologia da Infomlação compete:

planejar e conduzir as atividades de informática nas áreas de desenvolvimento e

manutenção de sistemas de informação, redes de computadores, manutenção e aquisição de

equipamentos e contratação de serviços de TIC;

propor e manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações;

assegurar uma infraesüutura de TIC que atenda à demanda das Divisões/Seções e Cursos,

nas suas rotinas de trabalho, sejam elas de ensino ou administrativas

e

1.2 Visão de Futuro

Ser um Estabelecimento de Ensino reconhecido pela excelência nos serviços e infraestrutura de

TIC no apoio ao ensino, à pesquisa, à doutrina e à administração desta OM.

1.3 0bjetivos

Estabelecer estratégias de aquisição e contratação de serviços relativos à TIC, sendo esses

acompanhados e avaliados periodicamente

Disciplinar o uso dos recursos orçamentários para área de TIC.

Estabelecer indicadores de desempenho em conformidade com os objetivos estratégicos da

Gera' os recursos e soluções de TIC de acordo com as diretrizes

Comando da ECEME.

TIC

estabelecidas pelo

B
l



1.4 Alinhamento Estratégico

Este PDTIC está inserido na visão, oportunidades de inovação e melhoria, e objetivos

estratégicos organizacionais definidos no Plano de Gestão da ECEME (2020-2023). Na visão do

referido Plano, podemos enquadrar este documento nos itens 1., 5. e 7., respectivamente:

"Ensino moderno, em processo contíguo de evolução,

uütizando-se de meios tecnologicamente avançados" ;

Infraestrutura moderna e adequada ao ensino, à pesquisa
e à douüína";

"Gestão administrativa moderna dos recursos em apoio ao
ensino, à pesquisa e à dounina"

Quanto às oportunidades de inovação e melhoria do ambiente intemo da ECEME, alinha-se aos

itens b) e c), 2., a), 3., do Plano de Gestão da ECEME (2020-2023), respectivamente:

".Necessidade de Manutenção, amalízaçãa, e o corneto

dimensionamento da estrutura de TP' ;

"Solução de continuidade na produção e no armazenamento

do conhecimento"

Alinha-se também aos Objetivos Estratégicos e Organizacionais da ECEME, na medida em que

mantém o Ensino em constante evolução (QE..U.), com a adequação dos meios de TIC existentes para

atender às novas demandas do processo ensino-aprendizagem, e aprimora a Gestão da ECEME sob a

égide da excelência (SE-EB) (QE...Q4), com a sistematização da manutenção preventiva e da

modemização dos materiais e equipamentos de TIC da Escola.

1.5 Desafios e Fatores Críticos

O Plano Diretor de TIC surgiu para atender a demanda de govemança de TI no contexto de

boas práticas previstas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), pela IN 04/10-SII'l/MPOG

e Sustentabilidade (leis, decretos, portarias, instruções normativas e resoluções do Sistema Nacional do

Meio Ambiente), visando o alinhamento da TIC aos objetivos estratégicos da ECEME e mitigação das

OIM (Oportunidade, Inovação e Melhorias). Há, entretanto, as seguintes desafios e favores críticos:

1.5.IDESAFIOS

y . Manter a TIC funcionando plenamente.

'$ê'' ,n
12
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Acompanhar a evolução do ambiente tecnológico.

Equilibrar o custo de tecnologia com os seus benefícios.

Manter a conformidade regulatória.

Garantir a segurança lógica (informações) e física (equipamentos)

1.5.2 F:AMORES CRÍTICOS

' Disponibilidade de recursos orçamentários.

. Profissionais motivados e capacitados nas tecnologias/soluções adotadas.

. Recursos humanos adequados em quantidades, de acordo com a atual demanda.

' Capacidade de ajuste dos processos, visando adequação a novos conceitos, normas e/ou regras

. Infraestrutura de TIC adequada às necessidades da Escola.

' Comprometimento de todos os integrantes da Escola.

1.6 Compromissos

A partir deste documento e visando atender ao objetivo maior do planejamento estratégico, a TI

assume os seguintes compromissos:

condução dos investimentos de TIC para as ações ou projetos voltados ao atendimento de

um ou mais objetivos estratégicos organizacionais;

modernização da infraestrutwa tecnológica, equipamentos e serviços nas dependências da

Escola, de acordo com as referências governamentais e de mercado, no que tange aos

aspectos de segurança, performance, conectividade, usabilidade, sustentabilidade e

disponibilidade;

elevação do nível de maturidade e busca da conformidade dos processos internos tendo em

vista os principais /tameworks' de Governança de TI do mercado (COBIT,

CMMI/MPSBR, ITIL e IS0 27000);

capacitação de recursos humanos;

priorização de soluções gratuitas, em atenção ao Plano de Migração para Software Livre;

aperfeiçoamento do processo de aquisição, uso e descarte de equipamento de TIC com

base nas ações que preservam o meio ambiente (consciência ambiental)

Esses compromissos propõem-se, a partir da análise da situação atual, a gerar ações coerentes, +]

coordenadas e harmónicas, visando alcançar uma situação desejável dentro do seu prazo de vigência. 'igg

l conjunto de conceitos usado para resolver um problema de um domínio específico. (Z/q;i::m 13 #'.#$ ":.'



CAPITUL02

ANALISEDOCENARIOATUAL

2.1 Estrutura Interna

A Seção de Tecnologia da Informação (STI), subordinada à Divisão de Apoio ao Comando, é

estruturada considerando a complexidade da área tecnológica e as subáreas que demandam formação

específica do profissional atuante, da seguinte forma:

. Chefia

],. Secretaüa

2. Desenvolvimento de Sistemas

3. Programação Visual (WEB)

4. Suporte

-- Manutenção de Computadores

- Apoio ao l.Jsuário

-- Censo de Demanda de Infomiática

5. Redes de Computadores

O papel da Chefia da STI é:

Propor estratégias de TIC que visem atingir objetivos estratégicos organizacionais e fazer

constar no Plano Diretor de TIC, lançado a cada biénio (ALINHAMENTO

Esm:rÉGico).

Dar suporte em infraesüutura de 'lTC para todas as atividades escolares, administrativas e

de apoio ao Comando da Escola, tanto nas atividades internas, como nas externas

(GESTÃOECOOlüOENAÇÃO).

Implantar procedimentos relacionados a boas práticas de 'llC estabelecidas no mercado, a

partir de Normas aprovadas pelo Comando da Escola, associada a um conjunto de

responsabilidades, competências e habilidades, objetivando controlar efetivamente os

processos e garantindo a segurança das informações (GOVERNANÇA DE TI).

14
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2.1.1 Subseções

Secretaria

Responsável pelas medidas adminisüativas da Seção, como recebimento e envio de

documentos, solicitação de material de escritório e controle de escalas. 'lbmbém desempenha o papel

de Central de Atendimento, onde realiza atendimento de I' nível e registra suas demandas no Sistema

de Ordens de Serviço.

Desenvolvimento de Sistemas

Responsável pelas soluções de sistemas de informação em ambiente WEB e linguagens de

programação gratuitas e livres, com o objetivo de informatizar e/ou apoiar processos

escolares/administrativos, sem dependência de tecnologia proprietária, conforme Diretriz do Comando

da Escola, seguindo metodologia e plataformas indicadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia,

Centros de Telemática de Área e Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército. A Subseção

também realiza manutenções corretivas e apnmoramentos dos sistemas orgânicos desenvolvidos pela

STI, visando adequação às mudanças nos processos. llambém é responsável pelo suporte em I' nível

dos sistemas corporativos do Exército e/ou do governo. Mantém todas as bases de dados integradas,

prioüzando o uso das bases do Exército.

WEB (PraaramacãaVisua! )

Responsável por elaborar e manter a página institucional da Escola de acordo com orientação

do Cmdo e Portaria específica do Exército. Elabora e mantém, também, a página interna (Intranet), as

páginas do OMPV (Observatório Militar da Praia Vermelha) e PPGCM (Programa de Pós-Graduação

em Ciências Militares), além do Ambiente Mntual de Aprendizagem (AVA-Moodle), utilizado nos

diversos cursos, como meio de comunicação entre os integrantes da ECEME.

Sunortetécnico

a. Manutenção de ComDutadores: responsável por garantir o pleno funcionamento do parque

de computadores, notebooks, impressoras e outros equipamentos de TI que fazem parte

do património da ECEME.

b. :Apeia...ae...Lls11árla: responsável por prover suporte técnico aos corpos docente e

permanente no uso de equipamentos da ECEME e softwares homologados. As

solicitações de apoio de usuário são atendidas seguindo a ordem de entrada de pedido no

sistema de OSv. salvo os casos atinentes à assuntos do Cmdo

/
d Idades/ó

H
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extemos.

Centro de Demanda de Informátiç4: responsável por elaborar Termos de Referência

conforme metas e ações previstas neste plano. Definir padrões de hardware e de

softwares nos processos de aquisição, acompanhar andamento do processo licitatório,

realizar procedimentos administrativos de contratação de serviços ou aquisições de

materiais, além da conferência do recebimento do material e verificação de sua

observância quando da entrega.

C

Redes de Computadores

Responsável por manter, em atividade, a rede de computadores da ECEME, seja no seu

funcionamento intemo (Intranet) ou na sua conexão com redes extemas (Internet) ou, ainda, nas redes

sem fio da Escola, garantindo os níveis de segurança regulamentares, e também todos os serviços

disponibilizados aos integrantes da Escola, como o Servidor de Arquivos ('l'ESEU), a EBNET, o

cücuito fechado de TV digital, as vídeoconferências, rádios e os e-mails institucionais.

Em resumo, a STI deve ser capaz de:

o Manutenir equipamentos de informática e telecomunicações;

o Instalar e configurar softwares e periféricos de entrada/saída;

o Apoiar os corpos docente e permanente no uso de ferramentas de Tl;

o Realizar manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas

desenvolvidos pela STl;

o Realizar a administração técnica de sistemas corporativos do EB;

o Gerenciar páginas WEB e Moodle (ECEME Virtual);

o Operar vídeoconferências e transmissões ao vivo;

o Configurar equipamentos e serviços de rede;

o Monitoras a rede ECEME e seu tráfego de dados; e

o Contratar serviços e adquirir suprimentos/equipamentos de TI.

de informação

Atualmente, a ECEME possui o seguinte portfólio de bens e serviços de TIC:

Acesso à Intemet, via fibra ótica, provido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (local:

CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas)

Rede Wi-FI integrada(único sinal)

16
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Servidor de Arquivos (em uso pelos corpos docente e permanente, incluindo civis)

Acesso remoto (conta VPN) aos corpos docente e permanente

Sistemas orgânicos, com acesso online, via navegador web, desenvolvidos pela STI, como

ferramenta de apoio aos seguintes processos escolares/administrativos:

Avaliação da Área Atitudinal / Avaliação da Área Cognitiva / Testes Sociométricos /

Cladastro de Pessoal da ECEME / Pesquisas Escolares / Pedido de Cooperação de

Instrução / Arranchamento / Apresentação On-lhe / Escolha de PNR / Escola de

Viagens de Estudos Estratégicos / Ordens de Serviço de TI / Programa de Leitura /

Fatos Observados / Acompanhamento da Conjuntura / Correção de Prova do

CA/ECEME / Gerenciador de Eventos / Portal do Concurso de Magistério

Sistemas corporativos

H SisBol (Sistema de Boletins); SPED (Sistema de Protocolo Eletrânico de Documentos);

SISCOFIS (Sistema de Controle Físico); SisTRAD (Tráfego de Radiogramas)

Sistemas de Mercado

n Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem)

H Joomla (Páginas da ECEME, OMPV e PPGCM)

E-maias funcionais((ê)eceme.eb.mil.br e(ê)ppgcm.eceme.eb.mil.br)

0

0

0

PONTOSFOliTES

Esüutura permite trabalho de elevada qualidade devido à especialização e segregação das

atividades em Subseções distintas, e por dispor de profissionais especialistas e capacitados para

execução das diversas tarefas de TIC.

2.2. Recursos Humanos

O quantitativo previsto de profissionais e suas capacidades técnicas, conforme Quadro de

Cargos Previstos (QCP) desta Escola, está adequado para o funcionamento da STI nesta Escola.

Entretanto. ao longo dos anos. observa-se um auHCDtLdâ não ocupação dos cargos de Oficial da STI.

chegando. atualmente. à um expressivo índice de 50% doscnaos de Ollicia! não ocupados, TH questão

vai na contramão do volume cada vez maiordelrabalho e necessidades de TIC.

Além disso, há uma carência de profissionais da área de Programação para atender a

demanda pelo desenvolvimento de novos sistemas e também para a manutenção corretiva, adaptativa, /



evolutiva dos sistemas em uso anualmente pela Escola, fato este aue dificulta a adaptação dos anuais

sistemas informatizados às mudancas constantes e necessárias nos Drocessos escolares e

adniniêL!:alive$. Ou seja, os sistemas que apoiam os processos precisam manter-se alinhados às

novas regras, o que exige conhecimento na área de programação. A ausência destes profissionais

impede, também, que a Escola evolua na informatização de outros processos, que garantiria uma maior

produtividade para os gestores e maior qualidade dos seus produtos e resultados.

Anualmente há a previsão de vaga de oficial do QEM no QCP da STI, fomecendo um maior

leque de opções para o recompletamento. Entretanto. a ECEME blue não vem sendo atendida nem com

militares do Quadro de Engenheiros Militares, nem do Quadro Complementar de Oficiais e nem com

Oficiais Técnicos Temporários na área de Drogramacão desde 2013. mesmo com todas as solicitações

oeriódicas naratal.

De modo geral, em virtude da área de TI ser dinâmica e em constante evolução, faz-se

necessária a constante atualização dos conhecimentos específicos por intermédio de capacitações,

congressos, estágios e simpósios na área.

PONTOSFO]RTES

2.3 Instalações Físicas

As salas das subseções carecem de modemização, considerando as questões funcional e estética,

a fim de se tornar um ambiente agradável, saudável e compatível com as necessidades deste

Estabelecimento de Ensino militar. A atual instalação particiona a TI em forma de "pilha" devido aos 3

(três) andares que formam a STI, fato este que dificulta a comunicação, a integração entre as seções e o

controle de acesso. Por outro lado, é um ambiente arejado e naturalmente bem iluminado.

física do CPD dificulta seu monitoramento, que é feito, em grande parte do tempo,

Em 2018, o CPD recebeu a instalação de acesso biométrico na sua entrada e em 2020

A distância

a remota

18

O ambiente de trabalho é de camaradagem e espírito de corpo.

Previsão de um Oficial Superior para a chefia da STI, com participação efetiva nas decisões

estratégicas, garantindo o cumprimento das normas de TIC vigentes, fortalecendo, assim, os

aspectos determinados neste Plano.

Há previsão de Oficiais e Sargentos em todas as subáreas da TIC, o que pemlite um trabalho

especializado, condizente com as necessidades da ECEME.
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foi instalado um nobreak que monitora temperatura e umidade. Ainda se faz necessário a instalação de

biomeüias para cada ambiente da sala 425, um sistema de prevenção e combate a incêndio e um

sistema de monitoramento das salas por câmeras de acesso remoto. Esses itens são de grande

importância para a segurança, a prevenção de acidentes e o bom funcionamento do CPD.

Algumas instalações dos Shafts não estão adequadas para hospedar equipamentos elétricos que

permanecem ligados 24 horas por dia. É preciso melhorar a climatização, substituir a proteção elétrica,

aumentar a autonomia, utilizar materiais não inflamáveis, instalar sistema de combate a incêndio,

câmeras de monitoramento e controle de acesso biométrico.

PONTOSFORTES

2.4 Estrutura de TI

A ECEME é a escola de mais alto nível do Exército Brasileiro, destinada a formar comandantes

e assessores militares de I' Escalão da Força Terrestre. É preponderante que seus alunos, insüutores,

pesquisadores e corpo permanente façam uso de uma infraesüutura de TIC atuahzada e em condição

plena de atender às novas demandas educacionais e administrativas.

A STI possui necessidades decorrentes de evoluções tecnológicas e demandas reprimidas. Os

sistemas de informação vêm exigindo cada vez maior capacidade de armazenamento, memória e poder

de processamento dos servidores, notebooks e computadores. Isto implica em renovação constante dos

computadores, servidores e equipamentos, além dos sistemas operacionais e softwares em uso. A

ECEME hoje possui um alto número de equipamentos obsoletos em uso, fato este que dificulta a

produtividade dos membros desta Escola, aumenta o número de problemas a serem resolvidos pelo

Suporte Técnico e, consequentemente, a insatisfação dos usuários.

Nos últimos 2 (dois) anos, apesar do esforço em novas aquisições e troca de peças, ainda não

atenderam satisfatoriamente às necessidades e, por este motivo, cerca de 33% dos equipamentos de

TIC da ECEME precisam de substituição por possuir mais de 5 (cinco) anos de utilização. Outros

equipamentos e serviços estão alcançando seu limite e não há contingenciamento.

Vale ressaltar também que a ECEME possui hoje uma infraesüutura de rede datada de 2015, /

A STI é destacada e no eixo central da Escola.

O CPD localizado no eixo central da ECEME, com rede eléüica própria e estabilizada, e
devidamente climatizada.
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tanto em equipamentos quanto em cabeamento, adaptada à reesüumração física realizada nos anos

2015 e 2016 e permitindo a implementação de novas soluções, entre elas uma parte do sistema de

vigilância interna, realizada por monitoramento de câmeras via rede lógica, mas que ainda possui

câmeras analógicas antigas, e em sua maioria, inoperantes. Para a implementação da telefonia VolP,

faz-se necessária uma ampliação da capacidade do tráfego de rede, que atualmente é limitada a

100Mb/s pelo switch core (nó cenüal da rede) e switches de acesso. Esta limitação já é sentida hoje em

momentos de pico de uso da rede interna e intemet, com interrupções ocasionais. Com o emprego do

VolP, a previsão é que o volume de dados esgotada com a banda livre, o que ocasionada a derrubada

frequente da rede intema e serviços. Portanto, é imprescindível que o nó central alcance uma

velocidade de IGb/s nas suas portas de acesso e maior capacidade de processamento de dados. Os

swítches de acesso, localizados nos annários de telecomunicações, também precisam de uma

velocidade de IGb/s nas suas portas de acesso.

a) Computadores

A ECEME possui, atualmente, 375 (üezentos e setenta e cinco) computadores, sendo que 125

(cento e vinte e cinco) deles foram adquiridos no período de 2008 à 2014 e estão obsoletos (índice de

30% de obsolescência em 2020). Este índice foi reduzido com as aquisições e manutenções feitas em

2019-20, em um total de 33 (trinta e três) novas máquinas. 5 (cinco) destas foram adquiridas em 2020

e incluídas no parque, para atender demandas do IMM.

Para atingir o estado de zero obsolescência do parque de TI, deve-se continuar com a

substituição anual dos equipamentos com mais de 5 anos de vida útil. Portanto, para o ano de 2021,

125 máquinas precisarão ser substituídas e, para 2022, outras 22 máquinas, adquiridas em 2015, que

entrarão em estado de obsolescência.

Em apoio ao Exercício AZUVER, dos 375 (trezentos e setenta e cinco) computadores, tem-se

hoje 29 (vinte e nove) deles destinados ao exercício, sendo 9 (nove) adquiridos em 2015 e 19

(dezenove) adquiridos em 2018 e l (um) em 2020. Por terem entrado em estado de obsolescência, faz-

se necessária a aquisição de 9 (nove) novos computadores, com um hardware moderno, placa de vídeo

dedicada e, de preferência, com HD SSD, para que rodem bem os programas de simulação de combate

utilizados no exercício. Em virtude de todos os 29 (vinte e nove) computadores terem sido utilizados

no AZUVER 2020, é importante que haja computadores em pronto emprego para uma substituição

eventual, em um percentual de 20%, ou seja, 6 (seis) computadores seriam incrementados ao parque.

Portanto, para o biênio 2021-22, além dos 18 (dezoito) novos computadores citados anteriomiente, há#
rq€
\ \#
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a necessidade de aquisição de 24 (vinte e quatro) novos computadores

Sendo assim, além dos 147 (cento e quarenta e sete) computadores dos anos de 2014-15 que

deverão ser substituídos, tem-se a necessidade de aquisição de outros 24 (vinte e quatro) para o

AZUVER, somando-se 171 (cento e setenta e um) computadores, o que chega-se a uma média de 86

(oitenta e seis) novos computadores por ano, para os próximos dois anos

Há a necessidade, também, de possuir computadores em estoque para serem utilizados,

preferencialmente, em reposição aos computadores utilizados nas salas de aula e auditórios, que

somam 31. Com base em uma margem de segurança de 20%, chega-se ao número de 6 (seis) novos

computadores para atender esta finalidade. Total de 177 a serem adquiridos, média de 88 em

cada ano (2021-22).

Para garantir o resgardo do património no conjunto computador, monitor, teclado, mouse e

estabilizador, sempre que possível - pois depende dos modelos dos gabinetes e monitores -- estes são

lacrados com rebite e cadeados, o que impedem a desconexão do gabinete de seus periféricos.

Entretanto, novos modelos de CPU e notebooks trouxeram a necessidade de aquisição de novos tipos

de kits de segurança, sendo esta aquisição uma meta a ser cumprida desde já.

b) Notebooks

A STI possui 21 (vinte e um) notebooks em condições de uso, que podem ser cautelados pelos

integrantes da Escola para o emprego em atividades específicas, sendo que 20 (vinte) deles são novos,

adquiridos em 2018. Com o uso frequente em instruções, webinars e conferências virtuais, esta

quantidade está no limite da demanda atual da ECEME, não havendo, portanto, contingência de

equipamento para supra futuras demandas para o próximo biênio. Sendo assim, fruto da alavancada

dos cursos não presenciais, homeo/vice, plataformas digitais de reunião, conferências e, principalmente,

pela realização do CCEM nas instalações da EsAO, previsto para 2021 e anos vindouros, convém

ampliar o parque de notebooks de 21 (vinte e um) para 40 (quarenta), um total de 19 (dezenove) novos

notebooks.

b) Licenças Windows

Sobre licenças Windows, não há a versão XP em uso, que é um sistema operaciona! atualmente

sem suporte ou garantia. 338 (trezentos e cinta e oito) computadores possuem licença Wmdows 10 e ,/7

58 (cinquenta e oito) possuem sistema operacional Linux, um percentual de aproximadamente 85% e /,g'
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15% do parque, respectivamente. O uso destas licenças na Escola é requisito para rodar ferramentas

corporativas como o SISCOFIS, ferramentas de mercado como o Corei Draw (Seção de Editoração

Eletrõnica), Adobe Creadve C]oud (Comunicação Socia]), Adobe Professional (para a gestão

documental no sistema de Assentamento Digital Funcional) e outras ferramentas escolares como o C2

em Combate, SIPLOM, programas de simulação do exercício AZUVER, dois sistemas de Correção de

Provas (do CA/ECEME e dos cursos CCEM e CPEAEx), além dos computadores nos auditórios e

salas de aula, que utilizam o pacote MSOffice para atender autoridades e órgãos extemos.

c) Licenças MSOffice

Sobre o pacote Office, vale ressaltar que a STI inclui em todos os computadores da Escola o

pacote gratuito mais recente de escritório, o Libre Office. Entretanto, como citado anteriomlente, o

pacote MSOffice se faz necessário em funções e situações específicas. A ECEME possui, anualmente,

121 (cento e vinte e uma) licenças de MSOffice, 86 (oitenta e seis) delas são da versão Office 2016 e

38 (minta e oito) da versão mais nova, o Office 2019, o que corresponde a 32% do parque de máquinas.

Sendo assim, para o biênio 2021-22, não faz-se necessário o incremento de novas licenças no parque

de máquinas, apenas a atualização das versões de 2016 que se tornarão obsoletas em 2022, o que

aponta para a aquisição de 86 (oitenta e seis) licenças MSOffice da versão mais recente disponível.

d)Servidores

Os servidores, que são máquinas robustas e dedicadas a prover um serviço específico,

encontram-se plenamente empregados na STI, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No período de

2007 a 2010, foram adquiridos 6 servidores, que, pelo decurso de mais de 5 anos de uso, já encontram-

se obsoletos. Atualmente, não há servidores físicos disponíveis para contingenciamento, fato

preocupante para a continuidade dos serviços de TI da Escola. Dessa forma, para o biênio em questão,

faz-se necessário, a aquisição de, pelo menos, 2 (dois) servidores, que passariam a responder por

alguns dos serviços cruciais, como os Sistemas Orgânicos (16 no total), a internet Wi-FI e o SPED. O

ambiente antigo passará a responder pelo seu contingenciamento .

e)Storage

A Escola também possui um servidor de armazenamento onde ficam gravados diversos

arquivos das Divisões e Seções. É também um ambiente intemo para envios e trocas de informações, e

#p' pemlite, a realização de trabalhos colaborativos. Este servidor encontra-se com 74% por cento de suapermite a realização de

22



capacidade ocupada, não há contingenciamento ou backup profissional, e o volume de informações

aumenta a cada ano. Além disso, há uma crescente demanda por espaço de armazenamento, tendo em

vista que, com o tempo, os arquivos se tornam maiores e ocupam mais espaço. Há, também, novas

demandas que exigem espaço para armazenamento, como o projeto de Gestão do Conhecimento da

ECEME, o servidor de palestras e o servidor de Mídias e Fotos, o que torna imprescindível a compra

de mais l (um) servidor sforage para o funcionamento da Escola no biênio 2021-22.

f) Fírewa/l

A Escola é protegida por um firewall de borda CISCO 5585 de camada 5 do modelo de

referência OSI, atendendo a uma recomendação formal do 2' CTA, em visita técnica realizada em

AG0 2018, em virtude de serviços e informações imprescindíveis para o funcionamento da Escola

Entretanto, este equipamento realiza apenas o bloqueio de üáfego de redes baseado em portas

ou protocolos, quando convém proteger a entrada/saída de Internet com inspeção profunda de pacotes,

detecção e prevenção avançada contra intrusões, antímaZware, filtragem de conteúdo, anta-spam,

dentre outros recursos não presentes no /irewa/i disponibilizado. Possuir o modelo de /irewall

atualmente instalado na infraesüutura da ECEME é apenas uma medida de contomo (não plenamente

eficaz), pois está aquém das necessidades atuais e não resolveria, por exemplo, os incidentes

deportados pelo CDCiber no biênio 2019-20.

Diante deste cenário, entende-se que ainda há a necessidade de se atingir um nível de segurança

mais alto, que seria a última camada do modelo OSI (camada 7 -- aplicação). Desse modo, com o

objetivo de contribuir para a busca de soluções que pemlitam a contínua melhoria da segurança das

infomlações, visando, inclusive, a proteção de outras Escolas que também fazem parte do enlace desta

região, tal meta fará parte deste PDTIC

g) Zablets

A ECEME possui 144 tablets, sendo 39 adquiridos em 2012, 78 em 2013 e 27 em 2016. Os

tablets são utilizados pelos alunos da Escola e pelos instrutores para acesso aos sistemas e

documentação de ensino. Entretanto, apenas os 27 adquiridos em 2016 estão em boas condições de

uso. Diferentemente dos demais equipamentos de TIC, a média de duração de um tablet é de até 3

anos. Isto se deve ao tipo de equipamento e às condições de uso que, neste caso, é contínua e exige

constantes atualizações para suportar as necessidades dos novos sistemas e aplicações, o que esgota,

gradativamente, a vida útil deste material.

#
/



Com a evolução dos recursos dos smartphones, há uma evidente tendência de desuso dos

tablets. Pesquisas relatam que o mercado destes equipamentos segue e seguirá encolhendo em taxas

superiores a 30% em relação ao ano anterior. Este cenário na ECEME já é claramente percebido,

quando alunos utilizam seus próprios celulares ou notebooks para o acompanhamento das aulas. Sendo

assim, não há motivação e justificativa para o gasto de recurso de TI neste tipo de dispositivo nos

próximos 2 anos.

i) Impressoras

Do total de 8 (oito), 6 (seis) impressoras da ECEME estão obsoletas (adquiridas há mais de 5

anos) e com problemas recorrentes de funcionamento. Faz-se necessário a sua substituição destas ou

ampliação do contrato de prestação de serviço (aluguel) das impressoras, o que for mais vantajoso para

a Escola, análise esta que deverá ser feita a parti da Termo Aditivo ao contrato vigente

j) Link Internet

O Link Internet da Escola, que provê conexão segura e de alta velocidade entre a ECEME e a

Internet, é o único canal de comunicação existente. Quando ocorre a interrupção da comunicação por

intermédio desse Link, a Escola fica sem acesso à Intemet até o seu restabelecimento. É essencial que

haja um ]ink de redundância, garantindo assim uma maior disponibilidade da Intemet na Escola.

1) Internet Wi-FI

A solução de Intemet sem fio implementada na Escola foi atuahzada e modemizada em 2016,

além de toda sua infraestrutura de rede lógica e swítches. Isto propiciou um acesso de múltiplos

usuários, sem perda de conexão e com um sinal único por toda a ECEME. Espera-se que esta solução

tenha durabilidade de, no mínimo, mais 5 anos de utilização, ou seja, até 2026, totalizando 10 anos de

uso. A escola possui 75 (setenta e cinco) pontos de acesso Wi-FI(APs), distribuídos por todas as

seções e andares, e 6 (seis) sobressalentes. Ainda há locais de sombra, como a copa do gabinete do

Comandante, salas do Almoxarifado, saguão principal da ECEME e sala de visitantes (identificação),

sendo necessário adquirir mais 4 (quatro) pontos de acesso APs.

m) Videoconferência

Muito utilizado em eventos, reuniões e cursos, principalmente após a pandemia do COVID-19

de videoconferência vem sendo empregado cada vez mais pela ECEME. Em 2017,
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foram adquiridos 3 (três) novos equipamentos de videoconferência, o que, além de atender plenamente

as demandas da Escola, está compatível com equipamentos de outras unidades e há

contingenciamento. Para a melhoria deste serviço na ECEME, faz-se necessária a criação de uma sala

permanente de videoconferência, evitando o manuseio e transporte frequente do material para emprego

nos diversos locais da Escola. Uma sala própria de videoconferência permite um ambiente com

iluminação adequada, som claro (isolamento acústico) e imagem nítida, o que, consequentemente,

fornece uma melhor qualidade ao evento/reunião.

Nos casos de vídeoconferências pela WEB, durante a pandemia de 2020, a FGV apoiou a

ECEME com licenças corporativas de uma platafomla de videoconferência chamada 200M, que

permitiu realizar aulas virtuais, reuniões à distância e até mesmo conferências virtuais (Webinars), para

até 500 participantes. O isolamento e distanciamento social vivido neste ano, definitivamente, alterou

toda a percepção mundial e criou esta forte tendência no uso cada vez maior de plataformas de

videoconferência em diversas situações do dia a dia escolar e profissional, tendência essa de

improvável reversão. Com o objetivo de tomar-se independente neste tipo de solução, faz-se necessária

a aquisição ou locação de licenças corporativas de uma plataforma de videoconferência WEB para

todos os instrutores da ECEME. Tais licenças devem suportar reuniões de até 300 participantes (tipo

1), para emprego dos insüutores, e reuniões e Webinars de até 500 participantes (dpo 2), para uso

exclusivo do Cmdo da Escola, em um total de 95 (noventa e cinco) e 5 (cinco) para cada tipo,

respectivamente. As licenças tipo 2 destinam-se a eventos maiores, conferências e seminários, sejam

extemos ou intemos, com capacidade de transmissão ao vivo para redes sociais como Facebook e

YouTube

As salas de aula e auditórios, atualmente, não estão prontas para receber reuniões e aulas

virtuais. A subseção de Redes da STI instala no local os equipamentos necessários para apoiar a

atividade à distância, com webcam, interface de áudio, TVI caixa de som, microfone e notebook. Dessa

forma, há uma sobrecarga enomle para a STI, pois para cada montagem do dispositivo, há a

necessidade de testes de áudio e vídeo, além do desgaste do material no transporte e manuseio

frequente. Como solução deste problema, a meta é preparar todas as salas de aula e auditórios de modo

a estarem prontas para receber reuniões e Webinars a qualquer momento. Para isso, faz-se necessário

adquüir 20 (vinte) webcams, 4 (quatro) equipamentos de videoconferência, 4 (quatro) caixas de som

portáteis, 20 (vinte) interfaces de áudio (7 delas com 4 entradas de microfone e as

uma), 16 (dezesseis) headsets e 7 (sete) placas de captura de vídeo (extemas).

demais com apena



n) Sistemas específicos

A Escola conta com o Sistema de Cadastro de Pessoal que visa manter atualizadas as

informações julgadas de interesse das diversas Divisões/Seções da Escola relativas a todos os seus

integrantes. Este sistema tem por finalidade prover respostas rápidas às diversas necessidades da OM

no que diz respeito a dados do pessoal, assim como manter um banco de talentos da Escola.

O desenvolvimento de sistemas específicos na Escola tem proporcionado oportunidade às

Divisões/Seções de melhor gerenciar seus processos e, por conseguinte, os dados referentes aos seus

processos finalísticos. Na área de ensino, o Sistema de Avaliação da Área Atitudinal foi reformulado de

modo a atender às mudanças no processo de avaliação. .Ném deste, outros sistemas como o Teste

Sociométrico (processo da Seç Psico Pedagógica), o Pedido de Cooperação de Instrução (processo da

Seção Técnica de Ensino), a Avaliação da Área Cognitiva (processo da Subseção de Avaliação da

Aprendizagem) e a Correção de Provas do Concurso de Admissão à ECEME (processo do

CA/ECEME), apoiam o ensino. Em 2018, foi desenvolvido o Portal do Observatório Militar da Praia

Vemlelha, página que reúne uma série de informações (análises, apreciações, mapas etc) de 8 (oito)

áreas temáticas. Foi desenvolvido, também, um Portal georreferenciado de eventos, chamado

Geoporta[, com fotos, data do evento e c]assificação nas áreas temáticas. A publicação na internet do

OMPV e Geoportal ocorreu no mesmo ano, em 2018.

Em 2020, foi inaugurado o Sistema de Apresentação online de Pessoal, com o objetivo de

informatizar o processo de chegada e saída de militares e civis, por motivos diversos como férias,

viagens, dispensas médicas etc. Este sistema é integrado ao Sistema de Boletins, que facilita a geração

e publicação das notas, além de permitir um acompanhamento da publicação pelo próprio usuário.

A Administração da Escola tem sido igualmente contemplada com a melhoria de seus

processos de trabalho. Esta área é apoiada pelos sistemas de Escolha de PNR (processo da Divisão de

Coordenação Discente), Arranchamento (processo da Seção de Aprovisionamento), Controle de

Visitantes (processo da Seção de Inteligência), Planejamento Interno de Trabalho (processo da Divisão

Administrativa) e Sistema de Ordens de Sv de TI (processo da Seção de Tecnologia da Infomiação).

Há inúmeras demandas reprimidas na criação de novos sistemas, tanto para a área de ensino

quanto para a área administrativa, como o Sistema Acadêmico, que pretende gerenciar o PLADIS,

QTQ e a execução dos cursos de maneira integrada e sistêmica. Com ele, o aluno poderia consultar,

por qualquer computador ou dispositivo móvel, as disciplinas cursadas e a cursar, a carga horária

restante, as próximas atividades do curso, de maneira centralizada, tal como um Portal do Aluno. Os

e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares tambémX
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necessitam de um sistema acadêmico capaz de gerenciar as matrículas dos alunos civis e militares e

todas outras demandas inerentes à formação. Além desta, há outras demandas reprimidas, como o novo

módulo de elaboração e correção de provas do Sistema de Avaliação da Área Cognitiva.

Como apoio aos cursos à distância, a ECEME adota o AVA (Ambiente Vhtual de
Aprendizagem), um se/tware livre de apoio à aprendizagem. Este possibilita uma interação e

coordenação online de atividades entre insüutores e alunos. Este sistema, apelidado por "ECEME

Mntual" no âmbito desta Escola, vem sendo empregado em diversos cursos, até mesmo presenciais,

como fomla de criar um ambiente online das disciplinas, com possibilidade de acesso em qualquer

computador ou dispositivo móvel conectado à Intemet. Nos últimos dois anos, o ECEME Virtual vem

sendo mais explorado pelos instrutores, a medida que a plataforma disponibiliza novos recursos.

Assim, a STI vem disseminando tais recursos e incentivando a realização de provas online, com apoio

para correções automáticas e feedback instantâneo ao aluno, realização de pesquisas de opinião, envios

de trabalhos (com definição de prazos) etc. Dessa forma, o espaço viMlal proporciona maior interação

aluno/instrutor e eleva o nível de qualidade do curso.

o) Sítios (Websites)

A Escola possui páginas eletrânicas com propósitos institucionais e informativos, como a

própria página da Escola (www.eceme.eb.mil.br), a página Intranet (intranet.eceme.eb.mil.br), o Portal

do Observatório Militar da Praia Vermelha (ompv.eceme.eb.mil.br), a página do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Militares (ppgcm.eceme.eb.mil.br) e faz uso do EBRevistas para a publicação

de editais da revista Meiga Mattos e PADECEME

D) lêletonia

Anualmente a ECEME possui 142 ramais e 25 linhas diretas ativas. Os principais componentes

do sistema de telefonia são os seguintes: a central telefónica, o DG (distribuidor geral), localizado na

sala no Cmt Gda, os DG(s) secundários, presentes em todos os andares da Escola, e os pontos de

telefone (ramais e linhas diretas).

Trabalham na manutenção dos meios telefónicos, atualmente, dois militares. A manutenção da

central telefónica é realizada por empresa terceirizada, que realiza manutenções preventivas e suporte

remoto. Todos os trabalhos, quando solicitados, são apoiados pelo 2' CTA.

A telefonia instalada na ECEME é baseada em rede analógica com cabeamento de telefonia

antigo, não estruturada e espalhada pelas instalações. A central telefónica é hoje parte de um conjunto

obsoleto de equipamentos, o que torna necessária a instalação de nova esüutura de telefonia. A /



tecnologia amplamente empregada atualmente é a telefonia Voz sobre IP (VolP) que, por meio de um

aparelho controlador VOIP, possibilitaria a reutilização de toda a infraestrutura de rede já instalada,

trazendo o beneficio, inclusive, de redução de custos quanto ao uso das linhas extemas, além de uma

grande flexibilidade na distribuição e configuração dos ramais nos andares e setores da Escola.

p) Nobreaks

Todos os shafts, CPD e computadores do AZUVER possuem nobreaks para proteção elétrica e

garantia de autonomia em caso de falta de energia. A autonomia do CPD está em, aproximadamente,

50 minutos, o que é um tempo suficiente para que a equipe de Redes consiga desligar todos os serviços

caso não haja previsão de retorno ou seja uma previsão superior ao tempo de autonomia. Este sistema é

novo e foi implantado em 2020. Para a manutenção desse sistema, faz-se necessária a contratação de

empresa terceirizada para inspecionar os componentes e reabzu a troca das baterias, quando

necessano.

Já os nobreaks dos shafts, implantados em 2016, não mais garantem autonomia superior a 5

minutos. Como todo sistema de nobreak, faz-se necessário um serviço anual de checagem e

manutenção das baterias. Para cada caso, será estudado a relação custo benefício entre a troca das

baterias ou a aquisição de um novo nobreak

#
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CAPITUL03

MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

3.1 Resultados do PDTIC 2019-20

São apresentados os resultados para os objetivos organizacionais propostos no PDTIC relativo

ao biênio 2019-2020, em forma de índices de desempenho e descrição da situação atual de cenários

pretendidos no planejamento das linhas de ação

-- Grupo 1: Sistemas

Ação: TIC.2019.Desv.01

Objetivo Organizacional: Informatizar o processo seletivo do Concurso de Admissão à ECEME.

Estratégia de TIC: Verificar e validar os módulos finais do sistema, em desenvolvimento pelo

CEADEx. Os demais módulos já foram veri$cados e encontram-se em operação. O gestor do processo

é a Seção de Concurso de Admissão, da Divisão de Preparação e Seleção desta Escola.

Indicador de Desempenho: Quantidade de etapas cone/uídas no desenvolvimento da Óerramenfa /

Total de etapas.

Valor em 2020: 100% (Em 2018: 60%). Meta concluída. Entretanto, o sistema foi migrado para o

SUCEMNet, projeto este agora coordenado pela equipe de desenvolvedores da DCEM. Sendo assim, a

ECEME se encarregará apenas de fornecer os futuros requisitos e mudanças nas regras do concurso.

Ação: TIC.2019.Desv.02

Objetivo Organizacional: Apoiar o Cmdo com informações da área do ensino e administração.

Estratégia de TIC: Desenvolver ou apoiar a contratação de sistemas de Ensino ou Administrativos

capazes de fornecer informações de alunos, instrutores, cursos ou administrativas para o apoio à

decisões do Cêdo.

Indicador de Desempenho: Apoio prestado na área de ensino/administrativa ?

Valor em 2020: Sim. Novo sistema de apresentação online,

apresentações de todo o corpo discente, docente e pemianente

que substituiu os livros de viagens e

da Escola. Manutenções adaptativas em



sistemas orgânicos como o PCI e Avaliação da .Área Atitudinal

Ação: T]C.2019.])esv.03

Objetivo Organizacional: Aperfeiçoar a gerência e monitoramento dos bancos de dados da Escola.

Estratégia de TIC: Adquirir soluções de controle, monitoramento e backup dos bancos de dados.

indicador de Desempenho: Bancos de dados cía Esmo/a sob monitoramento de seu desempenho e

gestão profissional?

Valer em 2020: Não. Ferramenta não adquirida ou contratada. Priorização de tarefas no Centro de

Demanda de Informática. Meta mantida para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Desv.04

Objetivo Organizacional: Integrar sistemas com o EBCOjiP.

Estrcitégici de TIC: Realizar as modi$cações necessárias nos sistemas orgânicos da Escola de forma ci

evitar redundância e usu#'uir das informações contidas no Banco de Dados Corporativo do Exército

(EBCORP).

Indicador de Desempenho: Qtd de módulos do Cadastro de Pessoal integrados ao EBCORP / Total de

módulos existentes.

Vãor em 2018: 10% (mantido). Apenas o módulo de IDIOMIAS está integrado ao Sistema de Cadastro

de Pessoal. A equipe foi reduzida com a saída de dois profissionais da área de desenvolvimento de

sistemas. Resta apenas l profissional que esteve direcionada para o desenvolvimento do sistema de

avaliação da área cognitiva, manutenções no PCI, apoio no PIT, migração do sistema do concurso para

o SUCEMNet, entre outras atividades. Meta mantida para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Desv.05

Objetivo Organizacional: Informatizar processos da Divisão de Ensino.

Esü'atégia .Z de TIC: Desenvolver um sistema para a elaboração de avaliações cognitivas e o

lançamento de resultados dos alunos nos diversos cursos da Escola, em um ambiente seguro.

Estratégia 2 de TIC: Desenvolver um sistema acadêmico, para gerir o ensino na ECEME. A proposta

é permitir a elaboração e amalízação online do PI,ANIS, integrado aos Sistemas Orgânicos da

ECEME e com a geração automática do QTQ na Intranet. Estão previstas füncioncilidades para o

lançamenl.o descennatizado de atividades pelas Seções e gerenciamento de contitos de sala, dia,

Técnica de Ensino, além da emissão dos certiFcados de conclusão de curso.horárlopela SeçãoX
30



r'3

n

(a

(3

Indicador de Desempenho: Qtd de módulos desenvolvidos / Total de módulos previstos

Valor em 2020: 10%. Desenvolvido apenas o módulo de geração e associação de código dos alunos

Meta mantida para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Desv.06

Objetivo Organizacional: Implantar o aplicativo ECEME para dispositivos móveis (Android e iOS).

Estratégia de TIC: Desenvolver um apiicativo capaz de fornecer informações escolares e

administrativas de forma oportuna e tempestiva aos corpos docente e discente, além dos

pesquisadores e ttincionórios civis.

indicador de Desempenho: Etapa anual do desenvolvimento / Número total de etapas.

Vãor em 2020: 10%. O aplicativo foi iniciado por um aluno do IME em estágio supervisionado

realizado em 2018 na STI. Meta mantida para o próximo biênio, a ser continuado pelos próprios

integrantes da Subseção de Desenvolvimento de Sistemas. Este aplicativo visa integrar diversos

processos internos e permitir a notificação imediata, nos dispositivos dos militares da ECEME, de

diversas situações que ocorrem na escola, como a citação do militar em Boletim Escolar, Boletim

Administrativo, avaliações da área atitudinal pendentes, prazo de pesquisas escolares etc.

Ação: TIC.2019.Desv.07

Objetivo Organizacional: Infomlatizar processos da Seção de Transporte

Estratégia de TIC: Desenvolver um sistema para gerenciar o emprego das viaturas da Escola, desde a

solicitação até o cálculo de custos.

Indicador de Desempenho: Etapa anual do desenvolvimento / Número total de etapas.

Valor em 2020: 0%. Equipe reduzida, püorização de sistemas a serem desenvolvidos. Meta não

mantida para o próximo biênio, até que se tenha uma nova oficialização da demanda.

Ação: TIC.2019.Desv.08

Objetivo Organizacional: Substituir plataforma proprietária do Sistema de Planejamento Interno do

Trabalho (PIT) para uma plataforma WEB, de código aberto e gratuito.

Estrat(agia de T7C: Realizar a reengenharia do sísfema e integrar aos sísfemas orgânicos, com a

consolidação de informações lançadas, em A-l-, no Sistema de Pedidos de Cooperação de Instrução

Indicador de Desempenho: Etapa anual do desenvolvimento / Número totalde etapas
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Valor em 2020: 0%. Equipe reduzida, priorização de sistemas a serem desenvolvidos. Meta mantida

para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Desv.09

Objetivo Organizacional: Informatizar processos da Divisão de Pessoal.

Esn'at(!gia de TTC: Buscar e/ou desenvolver soluções para a fn6ormatizaçâo do /ívro de viagens,

apresentação de militares e férias, ínregrado ao Sistema de Boletins (SísBoZ) e ao Sistemas Orgânicos

da ECEME.

Indicador de Desempenho: Etapa atuat do desenvolvimento /Número total de etapas.

Vãor em 2020: 100%. Meta alcançada. Já faz parte do portfólio de sistemas da Escola.

Ação: TllC.2019.Desv.lO

Objetivo Organizaciona[: Desenvolver novas funciona]idades no GeoPorta]/OMPV.

Estratégia de TIC: Incluir recursos para a criação de mapas interativos, com projeções distintas, em

escalas diferentes, com marcação de pontos, fluxos, escala de valores ou círculos proporcionais

de$nição de fronteiras e visualização prévia.

Indicador de Desempenho: Etapa atual do desenvolvimento / Número total de etapas.

Valor em 2020: 0%. Equipe reduzida, priorização de sistemas a serem desenvolvidos. Não há demanda

pela continuidade do sistema, que encontra-se atualmente em desuso. Meta não mantida para o

próximo biênio, até que se tenha uma nova oficialização da demanda.

)

Ação: TIC.2019.Desv.ll

Objetivo Organizacional: Seguir orientações do 2' CTA em visitas/inspeções periódicas.

Esüatégia de TIC: Realizar estudos de viabilidade para as propostas de melhoria apontadas em

relatórios de inspeções de órgãos de TI, buscar as soluções para a execução das propostas viáveis e

informar o órgão.

Indicador de Desempenho: Ações realizadas /Ações previstas.

Valor em 2020: 70%. Site da ECEME e Moodle totalmente migrados para o ambiente do 2' CTA.

Firewall camada 5 implantado na infraestrutura da ECEME. Sistemas orgânicos sob proteção do

firewall camada 7 do 2' CTA, porém ainda não migrado para o ambiente deles, conforme orientação.

Link de redundância de Intemet ainda não ativo pelo SISCAU. Meta mantida para o próximo biênio.
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Ação: TIC.2019.Desv.12

Objetivo Organizacional: Possuir uma visão situacional e gerencial mais apurada dos equipamentos de

Estratégia de TIC: Desenvolver sistema informatizado capaz de fornecer informações de localização,

funcionamento, configurações de software e hardware de todos os equipamentos de TI em uso na

Escola.

Indicador de Desempenho: Etctpa anual do desenvolvimento / Número total de etapas.

Valor em 2020: 0%. Equipe reduzida, priorização de sistemas a serem desenvolvidos. Meta mantida

para o próximo biénio

Ti

Ação: TIC.2019.Desv.13

Objetivo Organizacional: Manter sistemas corporativos atualizados.

Estratégia de TIC: Seguir as orientações dos órgãos gestores das ferramentcts institucionais para a

sua contígua agua/ízaçâo.

Indicador de Desempenho: orientações cumpridas ?

Vãos em 2020: Sim. SPED atualizado com módulo integrador e rodando sua última versão. Sisbol,

sistrad e siscofis rodando a última versão. Meta mantida para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Desv.14

Objetivo Organizacional: Informatizar processos seletivos do mestrado e doutorado do PPGCM

(Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares).

Estratégia de TIC: Desenvolver as regras do processo setetivo de alunos do PPGCM para o já

existente sistema do concurso de professores civis (magistério).

Vãor em 2020: O%. Equipe reduzida, priorização de sistemas a serem desenvolvidos. Meta mantida

para o próximo biênio. Entretanto, outras ações em prol do mestrado e doutorado foram desenvolvidas,

como a aquisição de computadores e notebooks e de l (uma) Licença Adobe Creative Cloud, com

recurso específico do PPGCM.

-- Grupo 2: WEB

Ação: TIC.2019.Web.01

Objetivo Organizacional: Manter a página Intranet atualizada e com recursos que promovam a ,.1lp
integração entre os corpos permanente e discente. Zg'



Esü'ar(ígía de T7C: Desenvolver rlova página Inü'anel, mais inferatfva, com interface responsíva e de

$ácíi manutenção; criar um ambiente de comuriícação rápida, que reúna ínBormações úfeís e de

diversas naturezas, desde o minuto de contrainteligência, até as diretrizes do Cmt.

Indicador de Desempenho: Etapa anual do desenvolvimento / Número total de etapas.

Valor em 2020: 100% (25% em 2018). Página totalmente refoi'mulada, que traz informações

pertinentes e atualizadas, a parti' de um carregamento simples e direto na página por parte dos

responsáveis de cada Div/Seç. A Intranet consulta, de forma automática, os boletins publicados e

assinados, além de ordens de serviço e boletins administrativos, demanda esta que não era suprida na

página Inüanet anterior.

Ação: TIC.2019.Web.02

Objetivo Organizacional: Promover a página do OMPI(Observatório Militar da Praia derme/ha9.

Estratégia de TIC: Renovar cl interface visual e disposição das informações do Portal, tornando-o

mais afratfvo para os seus leitores, com possibilidade de navegação adaptada para disposíífvos

moveis.

Indicador de Desempenho: Página OMPV reformulada e responsiva ?

Valor em 2020: Sim. Página totalmente reformulada, responsiva (adaptável aos diversos tamanhos de

tela dos dispositivos móveis), ajustada à identidade visual padrão do governo federal, com a

publicação instantânea de matérias, de forma remota e sem intervenção do 2' CTA. A análise de

vulnerabilidades feita pelo 2' CTA não apontou risco algum de segurança, sendo aprovada e colocada

no ar em outubro de 2020

Ação: TIC.2019.Web.03

Objetivo Organizacional: Gerencíar arquivos de palesü'as, vídeos e latos.

Esü'atégia de T7C; De/inír metadados, cZassí/içar os arquivos, armazenar em repositórios

centra/fiados e divulgar na página da intranet, com mecanismos de busca e download, entre os peras

de usuórios a serem definidos pelo Cmdo da Escola.

Indicador de Desempenho: Etapas implementadas /Etapas previstas.

Valor em 2020: 20%. O espaço para o armazenamento dos vídeos, fotos e palestras foi criado, e a

página Intranet já exibe o conteúdo, porém ainda é preciso descentralizar o canegamento dos arquivos,

melhorar a busca das informações na página e, principalmente, aumentar o espaço de armazenamento

dos servidores.X
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Ação: TIC.2019.Web.04

Objetivo Organizacional: Elevar o nível da avaliação dos cursos de mestrado e doutorado perante a

CAPES.

Estratégia Z de TTC: Criar a pógína ínstímcíonaZ do PPGCÀ4, com ínÓormações sobre os cursos

professores, teses e dissertações, currículos entre outros.

Indicador de Desempenho: Etapa atuat do desenvolvimento / Número total de etapas.

Valor em 2020: 100%. Página aprovada e publicada usando o J00MLA.

Estratégia 2 de TIC: Seguir recomendações oriundas das futuras avcitiações da CAPES.

Indicador de Desempenho: Recomendações seguidas ?

Vãor em 2020: 100%. Laboratório com 10 computadores inaugurado em 2020

Ação: TIC.2019.Web.05

Objetivo Organizacional: Apoiar o Centro de Doutrina no Projeto de Gestão do Conhecimento do

Exército.

-- Estratégia de l TIC: Migrar as revistas da ECEME para o portal EBRevistas.

Indicador de Desempenho: Qtd revistas migradas / Total de revistas

Valor em 2020: 100%. Revistas migradas.

-- Estratégia de 2 TIC: Migrar os eventos da ECEME para o portal EBEventos.

Indicador de Desempenho: Qtd eventos mirrados / Total de eventos.

Valor em 2020: 0%. Nenhum evento migrado. A plataforma de eventos continua sendo o Sistema

Gerenciador de Eventos (SisGerE), desenvolvido pela STI desta Escola, por vantagens estratégicas

como integração ao banco de dados da ECEME, geração, emissão e autenticação de certificados

digitais. Meta deverá ser reformulada para o próximo biênio, prevendo a divulgação dos eventos da

ECEME no EBEventos, mas com apoio dos recursos disponíveis no SisGerE.

-- Estratégia de 3 TIC: Interligar bctncos de dados da ECEME para consulta no portal EBConsulta.

Indicador de Desempenho: Fontes de dados a serem interligados / Total de Fontes de dados.

Valor em 2020: N/A. O Portal EBConsulta foi descontinuado e sua página eletrânica está fora do ar.

Ação: TIC.2019.Web.06

Objetivo Organizacional: DísponíbíZízar os boletins admínisaafívos na Jnü'anel.

Estratégia de TIC: Criar repositório central dos boletins administrativos, prover mecanismo de busca ,IÓ/

dos arquivos e criar alertas para os mf/ítares citados. ' y



Indicador de Desempenho: Qtd de funcionalidades implementadas / Total de funcionalidades.

Valor em 2020: 66%. Os boletins administrativos já encontram-se publicados na página Intranet da

ECEME, com acesso pela EBNet aos arquivos PDF e mecanismo de busca por nome e data. Para o

próximo biênio, implementar o sistema de alerta de militares citados nos boletins.

Ação: TIC.2019.Web.07

Objetivo Organizacional: Restringir o uso do pendrive nos computadores funcionais da ECEME,

segundo direuiz do Cmt ECEME (Segurança da informação).

Esn'atégía de T7C: Criar área de compartilhamento no servidor de arquivos da Escola, via Área

Resüífa da Página da ECEME, possíbíiifando aos instrutores o envio de documentos pela internet,

apósaufenticação.

Indicador de Desempenho: Etapas implementadas / Total de etapas.

VHor em 2020: 50%. O envio de documentos pela Intemet encontra resuições de segurança que põem

em risco a integridade de todo o sistema de arquivos da Escola. A solução mais segura foi a utilização

de contas VPN, onde os militares são autenticados com senha e terão acesso aos arquivos pela rede

EBNet. A meta será mantida para o próximo biênio, onde serão implementadas as regras para bloqueio

das portas USB para conexões do tipo "armazenamento" a depender de cada um dos perfis funcionais

da Escola

-- Grupo 3: Infraestrutura

Ação: TIC.2019.Infra.01

Objetivo Organizacional: Manter o parque de TI em pleno funcionamento.

-- Estratégia l de TIC: Realizar a substituição anual de equipamentos, visando manter a Escola com

equipamentos fora do estado de obsolescência, ou seja, com no máximo 5 (cinco) anos de uso.

Indicador de Desempenho: Qtd de máquinas obsoletas em uso / Qtd total de máquinas em uso

Valor em 2020: 34,5% (-- 46,72%). Para o próximo biênio, a meta é alcançar o valor zero (0).

-- Esrrat(jóia 2 de TTC: Realizar a manutenção periódica de equipamentos em uso.

Indicador de Desempenho: Qtd de máquinas manutenidas / Qtd de máquinas.

Vãor em 2020: 100%.

Ação: TIC.2019.Infra.02

Objetivo Organizacional: Garantir alta disponibilidade dos serviços prestados
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sistemas orgânicos, corporativos, a rede interna, rede sem 0o, telefonia, internet, bancos de dados,

armazenamento de arquivos, entre outros, mantendo-os em pleno /üncíonamento.

Indicador de Desempenho: Qtd de serviços contingenciados / Qtd de serviços.

Valor em 2020: 66% (40% em 2018). Há contingência para 8 dos 12 serviços, a seguir: SPED, Sisbol,

Sistemas orgânicos, Wi-FI, Telefonia, videoconferência, banco de dados e intranet. Não há

contingência para: internet, sistema de câmeras, armazenamento de dados e servidores.

-- Estratégia 2 de TIC: Providenciar o backup de toda a informação gerada pela Escola em locais

fisicamente distantes do Centro de Processamento de Dados (CPD), evitando o risco de perda em

casos deincêndio e desastres.

Indicador de Desempenho: % de informação em backups fisicamente distantes.

Vãor em 2020: 30%. Há a necessidade de realizar os backups de arquivos do Moodle, Siscofis e

arquivos de configurações de servidores utilizados pela Subseção de Desenvolvimento de Sistemas.

-- Estratégia 3 de TIC: Aquisição, anual, de dispositivos de armazenamento externo conforme

demanda e volume de dados.

Indicador de Desempenho: Demanda anual atendida.

Valor em 2020: Sim. Foram comprados pendrives e HDs Externos em demandas descritas e atendidas

no Plano Interno de Trabalho da ECEME

Estratégia l de TIC.srr e 0 rProvidenciar a contingência de importantes serviços de TI da Escola, como os

Ação: TIC.2019.Infra.03

Objetivo Organizacional: Modemizar licenças de se/tware.

-- Estratégia .Z de TIC; Subsfí ír licenças obsoletas e atuaZízar /icenças em vigor do Wíndows e

pacote MSOKice.

Indicador de Desempenho: Qtd de licenças modernizadas / Total de licenças.

Valor em 2020: 100% (+31%). Meta para o próximo biênio: manter índice em 100%.

-- Estratégia 2 de TIC: Adquirir uma suite de aplicativos desenvolvidos pela Adobe Systems para uso

em design grá$co e desenvolvimento web, permitindo criar paginas mais citrativas e dinâmicas.

Indicador de Desempenho: Licenças adquiridas ?

Vãor em 2020: Sim. Há licenças Adobe em uso na DP, Com Soc, IMM, STI, S.ALC e DAC/SPG.

Ação: TIC.2019.Infra.04

Objetivo Organizacional: Sugerir novas tecnologias para o ensino e administração da Escola
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Estrat(ígía de TIC: .Apoiar a Divisão de Ensino, bem como toda a .Admínísn'açâo da Escola, com a

indicação de meios fecnológícos adequados às necessidades nos ambientes educacionais e

administrativos.

Indicador de Desempenho: Apoio prestado ?

Valor em 2020: Sim.

Ação: TIC.2019.Infra.05

Objetivo Organizacional: .Alo/ac adequadamente, os equ@amentos de rede, servidores e te/efonía.

-- Estratégia l de TiC: Implantar mecanismos de monitoramento da temperatura e umidade, combate

a incêndio e monitoramento da sala por câmaras de acesso remoto.

Indicador de Desempenho: Mecanismos implantados / lota! de mecanismos.

Valor em 2020: 20%. Sistemas de monitoramento de temperatura e umidade implantados, porém

apenas no CPD. É preciso implantar também em todos os sha/ts e sala de telefonia. Meta mantida para

o próximo biênio, além da implantação do sistema de combate a incêndio e monitoramento por

câmeras no CPD.

Estratégia 2 de TIC: Prover ctimatização própria e adequada a todos os locais onde os

equipamentos de TI permanecem ligados 24/7.

Indicador de Desempenho: Locais com climatização própria / Qtd de Locais.

Valor em 2020: 75%. Os shafts das salas 201, 401 e Rancho não possuem climatização própria.

- Estratégia 3 de TIC: Instalar proteção antichamas aos shafts das salas 201 e 401, atualmente feitos

de material ínf7amávei.

Indicador de Desempenho; Proteção instalada ?

Vãor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

- Estratégia 4 de TIC: Solicitar reformas nas instalações sempre que houver alguma ocorrência onde

ponha em risco o /üncionamento do sewfço, do material e/ou danos ao paüimõnio, como, por

exemplo, infiltrações pelas paredes, teta, janelas e portas.

Indicador de Desempenho: Reformas realizadas / Qtd de reformas necessárias.

Valor em 2020: 80%. Persistem infiltrações na sala l do CPD e nas 3 salas da STI (5', 6' e 7' pisos).

As esquadrias da fachada central não isolam a água em dias chuvosos, principalmente em dias de

chuva com ventania
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Ação: TIC.2019.Infra.06

Objetivo Organizacional: Obter acesso aos serviços avançados da RNP (Rede Nacional de Pesquisa).

Estratégia de TIC: Credencial a ECEME na Rede CAFÉ (Comunidade Acadêmica Federado), de

modo a realizar con$erêncías pe/a WEB, usu/?uir de acesso remoto aos periódicos da CASES, acesso

a conteúdos científicos específicos, acesso à base SCOPUS, capacitações de TI na Escola Superior de

Redes, acesso ao sistema de agendamento de videoconferências, entre outros serviços.

Indicador de Desempenho: Etapas realizadas / Total de etapas.

Valor em 2020: 20%. A STI iniciou o processo de preparação do ambiente, porém se deparou com

uma série de medidas administrativas e técnicas, até então desconhecidas, que tornou o

credenciamento inviável tecnicamente no biênio 19-20, em virtude de demandas internas e falta de

pessoal. Meta mantida para o próximo biênio, entretanto, o acesso remoto à SCOPUS e periódicos da

CAPES foi resolvido via concessão de credenciais VPN, fornecidas pelo 2' CTA.

Ação: TIC.2019.Infra.07

Objetivo Organizacional: Otimizar processos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares.

Estratégia de TIC: Buscar soluções de TI para apoiar professores e alunos do PPGCM na colete e

analise de dados, geração de estatísticas, ferramentas detectores de plágios, criação de modelos para

testar hipóteses, confirmar relação entre variáveis, realizar análise quantitativa e qualitativa de dados

(números, textos, áudio e vi'aeo, entre outros).

Indicador de Desempenho: Soluções propostas / Total de soluções.

Valor em 2020: 100%. A STI encontrou uma série de soluções de TI opensource ou gratuitas para

todas as finalidades acima descritas. Entretanto, tais soluções são de difícil manuseio, complexa

configuração e aplicação na prática. Meta será mantida para o próximo biênio, para a análise de

viabilidade em soluções proprietárias, seja por aquisição ou locação, desde que atendam plenamente os

requisitos do PPGCM.

Ação: TIC.2019.Infra.08

Objetivo Organizacional: Modernizar licenças de sistemas operacionais proprietários, que rodam

sistemas corporativos do EB.

Esüatégia de TIC: Adquirir Licenças do Windows Servem Datacenter 2012 R2 ou Superior. para

sistemas corporativos como SISCIOFIS e SISTliAD.

Indicador de Desempenho: Licenças adquiridas ?



Valor em 2020: Não. Meta será excluída do próximo biênio, por se tratar de sistemas que serão

migrados para ambiente WEB ou não sofrerão atualização de sistema operacional.

Ação: TIC.2019.Infra.09

Objetivo Organizacional: Garantir pronto emprego para as atividades do AZUVER e outros eventos.

Estratégia de TIC: Manter nobreaks e computadores, com a melhor configuração de hardware

possível, em esroque para o uso durante o exercíbío .AZt./VER e atívidades esporádicas da Escola,

como bancadas de inscrição, testes de simulação, treinamenfos diversos etc.

Indicador de Desempenho: Equipamentos do AZUVER atualizados e em pronto emprego / Qtd Total.

Valor em 2020: 51% (20% em 2018). Meta para o próximo biênio: 100%.

Ação: TIC.2019.Infra.lO

Objetivo Organizacional: Aumentar a produtividade do Suporte Técnico.

Esü'at(faia de T7C: Adquirir ou utilizar $erramenfas gramítas de acesso remoto ao computador do

usuário, com auforízação do mesmo, de forma que o técnico consiga corrigir problemas sem precisar

sair do local.

Indicador de Desempenho: Acesso remoto estabelecido ?

VHor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio

Ação: TIC.2019.Infra.ll

Objetivo Organizacional: Criar espaço tecnológico para tomar a prática pedagógica mais dinâmica.

Esüat(ígía de TTC: À4ontar um /aborafórío de T7 com computadores modernos e com diversas

ferramentas para a realização de fnsn'rações práticas, que vem crescendo em demandas. .Ama/mente,

ínsnuções com computadores são improvisadas em salas de aula ou auditórios, em uma esü'aura

elétrica e mobiliários inadequados, e $os aparentes. As manobras para montagem e desmontagem e

recorrente transporte acarretam em um maior desgaste dos equ@amentos. Instruções com

simuladores de combate, jogos de guerra, Moodle, SPED e outras ferramentas são alguns dos

exemplos vívencíados nos últimos anos

Indicador de Desempenho: Laboratório de TI inaugurado?

Valor em 2020: Sim. 10 computadores compõem o Laboratório localizado na sala 428, inaugurado em

2019
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-- Grupo 4: Processos

Ação: TIC.2019.Proc.01

Objetivo Organizacional: Aperfeiçoar o processo de gestão do conteúdo da página institucional da

Escola.

Estratégia de TICl: Descentralizar a inserção e atuatização de conteúdo da página da ECEME, com a

utilização de peras de editores, revisores e homologadores.

Indicador de Desempenho: Índice de descentralização.

Valor em 2020: 10%. Apenas a Comunicação Social e a SALC possuem usuários para o carregamento

remoto e descentralizado de informações no site da ECEME. Até o momento, não há interesse das

demais Div/Seç em possuir tal autonomia. Meta mantida para o próximo biênio, com prioridade para

amores (lue mais geram conteúdo

Ação: TIC.2019.Proc.02

Objetivo Organizacional: Atingir nÂ,el de exce/anciã na gestão de processos.

-- Estratégia l de TIC: Usar, nci plenitude, os sistemas corporativos do Exército.

Indiccldor de Desempenho: As ferramentas utilizadas são corporativas ?

Valor em 2020: 100% (100% em 2018). Foram removidas as ferramentas de antivírus gratuitas pela

solução corporativa adorada pelo EB, o Kaspersky. Demais sistemas corporativos continuam em uso,

como o SPED, Sisbol, Zimbra, entre outros.

-- Estratégia 2 de TIC: Realizar a descrição e modelagem completa dos processos internos da STI.

Indicador de Desempenho: Total de processos internos modelados / Total de processos.

Valor em 2018: 40%. Faz-se necessário um maior detalhamento. Meta para o próximo biénio.

Anão: llc.2019.Proc.03

Objetivo Organizacional: Gerir conhecimentos especz'ecos de TT.

Estratégia de TIC: Manter continuamente atualizado o ambiente de capacitação de TI, disponível no

Ambiente Virtual de Aprendizagem da ECEME, a partir dos cursos realizados no biênio.

Indicador de Desempenho: Grau de atuatização da base de conhecimento.

Vãor em 2020: 100% (80% em 2018). Ambiente de capacitação de TI carregadas com informações

obtidas em treinamentos diversos. O integrante que realiza um curso de 'll, após a conclusão, alimenta

uma área no Moodle com o material e apostilas recebidos, que imediatamente toma-se disponível para

consultaportodos da Seção
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Ação: TIC.2019.Proc.04

Objetivo Organizacional: Fazer Governança de TT no contexto de boas práticas.

Estratégia de TIC: Manter atualizadas as normas de TIC, elaborar PDTIC, executa-lo, colher e

informar os resultados obtidos no próximo PDTIC.

Indicador de Desempenho: Normas atualizadas ?

VHor em 2020: 83%. As normas gerais de utilização dos meios de TIC necessitam de atualização para

o próximo biênio. Demais normas, como PDTIC, solicitação de VC, recomendações de uso de

plataformas de videoconferências pela Intemet, utilização de e-mails funcionais e sistema de arquivos

estão atualizadas.

-- Grupo 5: Segurança

Ação: TIC.2019.Seg.01

Objetivo Organizacional: Elevar o nível de segurança das ínjormações da E(;EME.

Estratégia de TIC: Adquirir solução profissional de Firewall (firewall de borda), conforme relatado

em vistoria do 2 CZH (Peia(órío -Nr -Z ú/20-zaD.

indicador de Desempenho: Solução adquirida ?

Valor em 2020: Sim. Solução provida pelo 2' CTA, porém a meta será mantida para o próximo biênio,

por se tratar de uma solução que ainda não atende plenamente. Houve melhorias na proteção da rede e

dados da Escola, porém faltam recursos importantes.

Ação: TIC.2019.Seg.02

Objetivo Organizacional: Garantir o contra/e de acesso às dependências da S.H.

-- EsPatébia -Z de TTC: .Adquirir se/ração e equipamentos para o controle de acesso vía bíomeü'fa na

sala dos servidores, shafts e dependências da STI (5', 6' e 7' pisos).

Indicador de Desempenho: Solução adquirida ?

Vãos em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

-- Estratégia 2 de TIC: Interligar todos os controles de acesso a uma central, capaz de gerenciar os

per'Rs e usuários de cada equipamento remotamente (rede interna da Escola).

Indicador de Desempenho: Solução adquirida ?

Vãor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

-- Estratégia 3 de TIC: Instalar interfone com áudio e vídeo na entrada da STI, com monitores de

6' e 7' pisos, para a visualização e comunicação com o visitante. Insta/ar,
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também, um dispositivo para o destravamento da porta.

Indicador de Desempenho: Solução adquirida ?

Valor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio

Ação: TIC.2019.Seg.03

Objetivo Organizacional: À4anfer aualfzado o programa de capacitação dos corpos permanente e

discente da Escola quanto à segurança das informações, dos equipamentos e normas de TIC.

Estratégia de TIC: Manter atuaiizado o PCCI no ambiente virtual de aprendizagem da ECEME, o
Mloodle.

Indicador de Desempenho: PCCI atualizado ?

Vãor em 2020: Não. O PCCI online foi descontinuado

Ação: TIC.2019.Seg.04

Objetivo Organizacional: À4anter segurança dos computadores /üncíonaís e suas ínÓormações.

-- Estratégia l de TIC: Gerencictr a solução de antivírus corporativo (Kaspersky) em todos os

computadores da Escola de acordo com as prescrições passadas pelo 2' C'lA

Indicador de Desempenho: Totci{ de computadores com antivírus instalado / Total de computadores

Valor em 2020: 85% (60% em 2018).

-- Estratégia 2 de TIC: Garantir a segurança dos materiais (peças internas da CPU, monitor, teclado

e mouse) por meio de dispositivos antifurto, como traves de segurança.

Indicctdor de Desempenho: Solução ctdquirida ?

Valor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

-- Grupo 6: Pessoal

Ação: TIC.2019.Pes.01

Objetivo Organizacional: Buscar capacitação continuada do pessoa/ de TJ.

Estratégia de TIC: Manter integrantes da STI cclpacitcidos com as tecnologias e soluções mais

modernas do mercado, para que as novas estratégias de TIC possam ser prontamente implementadas.

Indicador de Desempenho: Qtd de militares/civis capacitados / Qtd de integrantes da STI.

Vbjor em 2020: 50% (80% em 2018). Os soldados da STI não foram contemplados com cursos do

Projeto Soldado Cidadão nos anos de 2019 e 2020. .Além disso, houve uma redução significativa de

recursos da Escola destinados à capacitação de TI. Em sua maioria, os militares buscaram por conta
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própria e fizeram cursos online, gratuitos ou oferecidos por unidades de TI do Exército.

Ação: TIC.2019.Pes.02

Objetivo Organizacional: Valorizar a dimensão humana dos integrantes da .H.

Estratégia de TIC: Criar melhores condições para o desenvolvimento das atividades de TI, em prol do

ensino, da pesquisa e administração da Escola.

Indicador de Desempenho: Condições alcançadas ?

Valor em 2020: Parcialmente. Há dois anos que a STI solicita a substituição das cadeiras utilizadas

pelos seus profissionais e até então não foi atendida. São cadeiras que completam 20 anos de uso. A

ergonomia delas já não oferece boas condições de trabalho. Há dois anos, também, que é solicitado a

mudança do piso da Seção de Suporte Técnico, atualmente em péssimas condições.

-- Grupo 7: Comunicações

Ação: TIC.2019.Com.01

Objetivo Organizacional: Elevar o nível de qualidade das reuniões em videoconferência.

Estratégia de TIC: Projetar sala para ser o local oficial das videoconferências da ECEME. Esta sala

terá uma estrutura própria para reuniões, com tetas de projeção em alta resolução, mesa de reunião,

piso elevado, monitores para cctda participante, possibilidade de incluir apresentações simultâneas,

com acústica e iluminação apropriadas e logotipo físico da ECEME ao fundo. As videoconferências

em outros locais, como auditórios e salas de aula da Escola, poderão existir, principalmente nos casos

onde o número de partíc®anres u/ü'amassar a /otaçâo máxima da sala de vídeocon$erêncía.

Indicador de Desempenho: Sala de VC inaugurada ?

VHor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Com.02

Objetivo Organizacional: Elevar a qualidade do serviço de telefonia, com possibilidade de chamadas e

reuniões por vídeo, além de outras configurações.

- Esfrat(ígía -l de T7C: Permitir uma comunicação moderna enü'e os Integrantes da Escola por meio

do sistema de felejonia digital, Volt (voz sobre IP). Jnícíar a implantação desse sistema com a

integração da central telefónica analógica à central digital, possibilitando, assim, a instalação dos

primeiros ramais VolP da ECEME, ao Cêdo e Conselho de Ensino.

Indicador de Desempenho: Sistema implantado ?
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Valor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

-- Estratégia 2 de TIC: Substituir todos os ramais analógicos por aparelhos VolP.

Indicador de Desempenho: Ramais substituídos ?

Valor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio.

-- Estratégia 3 de TIC: Interligar linhas telefónicas externas e o RITEx à Central VolP e, assim,

termos uma solução 100% digital.

Indicador de Desempenho: Solução 100% digital?

Valor em 2020: Não. Meta mantida para o próximo biênio

Ação: TIC.2019.Com.03

Objetivo Organizacional: Ampliar a cobertura do atual CFW.

Estrcttégia de TIC: Contratar empresa especializada para a instalação de câmaras digitais que

possam ser fn(erlígadas ao anual cr.r'X e assim cobrir áreas de sombra em dependências internas,

áreas resü'ítas e todo o períherro pertencente à Esmo/a. Fornecer pontos de monitoramento remoto

por perfis de usuãrios e permitir, também, a gravação das imagens para consuttci posterior pelos

integrantes da Seção de Inteligência.

Indicctdor de Desempenho: Etapas da contratação concluídas / Qtd Etapas.

Valor em 2020: 60%. Projeto de câmeras aprovado pela Seção de Inteligência, Termo de Referência,

Estudo de Viabilidade e Mapa de Riscos elaborados pelo CDI. Etapa de pesquisa de preço em curso,

para a homologação pela AGU no primeiro trimestre de 2021. Para o próximo biênio, a meta será a

implantação e o pleno funcionamento do novo CFTV:

Ação: TIC.2019.Com.04

Objetivo Organizacional: Manter em pleno funcionamento uma solução móvel para aumentar a

comunicação e dinamizar operações em quantidade apropriada.

- Estratégia l de TIC: Manter os pódios portáteis utilizados para o serviço de guarda ao quartel em

pleno /üncíonamento, prevendo a substíuíçâo destes quando necessário.

Indicador de Desempenho: Qtd de pódios em funcionamento / Total de rádios.

Vãjor em 2020: 90%. Dos 20 rádios, 2 estão fora de operação. Não há rádios para emprego em outras

atividades.

-- Estratégia 2 de TICl: Manter uma quantidade de rádios portáteis em pronto emprego para suprir

necessidades de coordenação de equipes durante eventos como concursos, processos seietívos, /



solenidades, diplomações etc.

Indicador de Desempenho: Percentual de Pódios em pronto emprego.

Valor em 2020: 0%. A ECEME tem recebido apoio do BEsCom nestas atividades. Apenas os rádios do

Serviço de Guarda ao Quartel é que são parte do património da Escola. Para o próximo biênio, adquirir

um conjunto de rádios para utilização em outras atividades, como o encerramento dos cursos,

diplomação, seminários etc.

Ação: TIC.2019.Com.05

Objetivo Organizacional: Pronto emprego de sistemas de telefonia em eventos.

Esfrat(!gfa de TTC: .Adquirir apare/hos Volt para atender eventos e ativídades escolares que tenham

configurações e arianos próprios. Tais aparelhos usam pontos da rede cabeada e possuem uma série

de recursos e configurações para chamadas. Com a rede de telefonia analógica, tat tarefa torna-se

inviável ou a demanda éparcíalmente atendida.

Indicador de Desempenho: Aparelhos adquiridos ?

Vãor em 2020: Sim. Foram adquiridos 8 aparelhos VolP para emprego no AZUVER.

4.2 Planos de Ação de TIC para mitigar oportunidades de melhoria

São as ações de comando ou os projetos que visam o crescimento da Escola, conquistar novos

espaços, reduzir suas vulnerabilidades, sobreviver as dificuldades no dia a dia, enfim, prosperar e

conquistar a autossustentação. Para que isto ocorra, a Escola deve estar em constante adaptação,

moldando-se de modo rápido a quaisquer novas situações que apareçam no ambiente em que atua. Os

processos de mudança devem fazer parte da cultura da Escola para que sejam vistos como parte de um

processo natural de adaptação e crescimento, buscando sempre atender às necessidades do usuário

finall a

-- Recursos Humanos

AÇão: TIC.2019.RH.01

OIM: Cargos previstos não ocupados ('QCP).

Esü'atégía de TTC: AMalízar e in$ormaB em .A--Z, a Seção de Pessoal da necessidade de

recomp/etamento de claros de o/icíaís e sargentos em cada uma das áreas de ínjomlátfca, com

obsewação da prioridade.

Resultados: Efetivo previsto para trabalhar em prol da TI permanece aquém do previsto.#.
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0% de ocupação do QCP para Oficial Superior (l TC);

100% de ocupação do QCP para Oficial Intermediário (l Cap);

0% de ocupação do QCP para Oficial Subaltemo Engenheiro Militar (l Ten QEM);

54% de ocupação do QCP para Oficial Subalternos QCO (Faltam 5 Ten);

100% de ocupação do QCP para Praças.

Ação: TIC.2019.RH.02

OIM: A quantidade de especialistas em desequilíbrio entre as diversas áreas da TIC.

Esfrafégía de T7C: .Arualízar e ínãormaC em A--Z, a Seçâo de Pessoal da necessidade de
recomptetamento de claros de oficiais e sargentos em cada uma das áreas de informática, com

observação da orioridade.

Resultados: Carência em Desenvolvedores de Sistemas (PHP), Web designers e Analistas de Suporte

Ação: TIC.2019.Rl1.03

OIM: Escassez de RH para execução dos pmjetos de desenvolvimento de sistemas previstos para

atender a objetivos estratégicos.

-- Esü'af(ígía :Z de T7C: Reverfec no QCP da DAGSTT. a vaga de Z (um) Tenente do Quadro

Complementar de Oficiais da Subseção de Sistemas para l (um) Tenente do Quadro de Engenheiros

Militares, formado em Ciência da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia. Os resultados

obtidos em estágios supervisionados realizados na ECEME com alunos do IME mostram o elevado

nível de conhecimento na área de desenvolvimento de sistemas, o que proporcionaria um atendimento

mais Tépido das demandas e metas definidas neste e nos próximos PDTIC.

Resultados: Alteração no QCP realizada. Entretanto, tal vaga não foi preenchida até o momento.

- Estratégia 2 de TIC: Buscar e fornecer capacitação complementar aos militares da Subseção de

Desenvolvimento de Sistemas em tecnologias utilizadas em seu processo.

Resultados: Por ser a única profissional da área, esta esteve sobrecanegada com as diversas missões.

Além de sem tempo, não houve disponibilidade de recursos para a realização de cursos de capacitação.

- Instalações Físicas

Ação: TIC.2019.Inata.01

OIM: Anualmente localizada no alto da fachada principal do prédio, a STI está vulnerável às .Üb.

intemperies.J#



Estratégia de TIC: Solicitar apoio à Divisão de Adminisü'atina na solução das infilüações na parede,

alagamento em dias de chuva forte e devida climatização das salas onde ficam uma grande

quantidade de equipamentos de TI e pessoas.

Resultados: Solicitações feitas à DA, porém sem solução até o momento.

Ação: TIC.2019.Insta.02

OIM: Salas com material inflamável

Estratégia de T[C: Os shafts ]oca]izados nas saias 20]- e 401 precisam ser reformados. Os materiais

inflamáveis devem ser substituídos por uma estrutura antichamas, pois nele estão equipamentos de

rede que Ocam ligados 24 horas por dia, não possuem climatização própria e isolamento térmico

adequado.

Resultados: Não alcançado. Meta mantida para o próximo biênio.

Ação: TIC.2019.Insta.03

Objetivo Organizacional: Melhorar as ínsfalações da Sacão de Tecnologia da /nÓormação (STT).

-- Esü-atégia Z: Subsfífuír antigos apare/hos de ar condicionado no 5', 6' e 7' pisos da STT

(Cifmatízação,).

Resultados: Novo aparelho na Subseção de Suporte (5' piso). Demais aparelhos permanecem antigos.

Estratégia 2: Prover isolamento térmico na porta dos ttindos do 6' piso da STI, além da vedação

cona'a vazamentos.

Resultados: Foi construída uma vedação de concreto no piso que diminuiu a quantidade de água que

vazava para o interior da seção, mas o problema ainda persiste. Permanece também sem isolamento

térmico.

-- Estratégia 3: Substituição de todas as cadeiras da STI, por possuírem mais de 10 anos de uso e

para proporcionar um e/icaz manuseio nos computadores, evffando esforço desnecessário dos

integrantes na execução do n'atalho (ergonomia9.

Resultados: Não houve substituição, apesar das solicitações feitas à DA.

-- Estratégia 4: Solicitar a confecção e instataçãa de placa indicativa da STI no hall do 5' piso.

Resultados: Placa providenciada e devidamente instalada pela DA.

-- Estratégia 5: Solicitar reformas sempre que houver alguma ocorrência que ponha os integrantes da

entoa de T7 sob risco, ou cause qualquer tipo de desconforto ao ambiente deSeçâo ou equipar
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Resultados: Risco de queima de equipamento permanece alto, devido às constantes infiltrações de água

nos 3 andares da STI.

-- Estratégia 6: Cobrir rcichaduras, emcissar pontos de obras inacabadas, pintar paredes e feto,

instalar pisos novos nas subseções, substituição de luminárias queimadas e antigas.

Resultados: As salas da STI necessitam nova pintura. A Subseção de Suporte necessita de um novo

piso, já solicitado à DA. Lâmpadas substituídas recentemente pela DA.

- Estratégia 7: Substituir porta de acesso à sala interna do CPD, atuatmente de ferro e sem vedação

(ocasionando ganho de calor em área essencialmente climatizadci), além de não possuir trinco,

permitindo acessos indevidos de integrantes da STI que não são da Subseção de Redes (a sala

principal possui biometria, mas hó outras 2 salas internas de responsabilidade da Subseção de

Suporte e Centro de Demanda de Informática).

Resultados: Sem alteração.

Ação: TIC.2019.Insta.04

OIM: A Subseção de Suporte, como um local de acesso restrito, possui uma entrada demasiadamente

devassada, que expõe todos os integrantes e equipamentos.

Estratégia de TIC: A subseção de suporte da STI, como uma oficina técnica, abrigct diversos tipos de

equ@amentos, materiais e ferramentas para a manutenção dos computadores da esmo/a, e por isso é

considerado um local de acesso restrito. Por este motivo, faz-se necessário um bloqueio físico na

enü'ada da subseçâo, com divisórias, portas e um canal de comunicação entre o vísífanfe e o mí/atar

de permanência, para abertura de ordens de serviço.

Resultados: Sem alteração.

-- Porttõlio

Ação: TIC.2019.Port.01

OIM: Devido à alta rotatividade dos insüutores e membros do Copo Permanente da Escola, os

usuários, em geral, têm conhecimento superficial dos trabalhos realizados e serviços disponibilizados

pela TIC.

Estratégia de TIC: Além das atividades de atualização pedagógica realizadas no início de ano letivo,

é necessórío uma exposição periódica de informações sobre os pro/elos em andamento, resultados e

novas tecnologias recém-implantadas pela TI aos corpos docente e permanente.

Resultados: 3 participações da STI no ESTAP Continuado ao longo do biênio 2019-2020
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Ação: TIC.2019.Port.02

OIM: Dificuldade de entendimento por parte do usuário de que o uso do computador deve ser de

caráter funciona[, e não pessoa].

Estratégia de TiC: Incentivar o uso do servidor de compartithamento de arquivos da Escola (TESEU)

para armazenar todos os documentos produzidos enquanto exerce a /Unção, de modo que a

substituição de maquinas não seja um impeditivo para a continuidade do trabalho.

Resultados: Maior uso do servidor de arquivos pelos corpos docente e permanente da Escola.

Ação: TIC.2019.Post.03

OIM: Dificuldade de entendimento por parte do usuário de que o uso das ferramentas livres deve ser

intensificado, contribuindo assim para a economicidade e aplicação dos recursos em outras finalidades.

Estratégia de TIC: Incentivar o uso de ferramentas de escritórios e sistemas operacionais gratuitos.

Resultados: Os resultados obtidos com o uso de ferramentas livre não estimulam os usuários. As

ferramentas carecem de recursos mais intuitivos e eficientes.

Ação: TIC.2019.Post.04

OIM: Os atendimentos técnicos realizados aos usuários solicitantes não são classificados quanto ao

grau de satisfação.

Estratégia de TIC: Auferir o grau de satisfação do atendimento do sewiço solicitado por meio do

Sistema de Ordens de Serviço.

Resultados: Não houve a manutenção necessária no Sistema de OSv para atender tal demanda, por

falta de pessoal e prioridade.

Ação: TIC.2019.Port.05

OIM: Ausência de software robusto, com suporte especializado de virtualização de servidores e

gerenciamento de hypervisor, o que reduz o custo total da infraestrutura de servidores e desktops.

Estratégia de TIC: Aquisição, implementação e Curso Oficial de uma ferramenta específica (Citrix

XenServer ou Vmware ou similar9.

Resultados: Não adquirido.
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-- Rede de Dados

Ação: TIC.2019.Rede.01

OIM: Necessidade de ajuste da segurança em vários níveis de acesso.

Estratégia de TIC: Adquirir sistemas e equipamentos parei implantar os níveis de segurança

Resultados: Firewall de borda implantado na rede da ECEME.

Ação: TIC.2019.Rede.02

OIM: Sobrecarga de tráfego e processamento entre os servidores da rede.

Estratégia de TIC: Adquirir equipamentos que façam o controle e balanceamento

aumentando a vida útil dos equipamentos e melhorando a qualidade da rede interna.

Resultados: Não adquirido.

de carga,

Ação: TIC.2019.Rede.03

OIM: Ausência de autenticação de usuários para acesso à rede interna (Active Dhectory). Anualmente,

a identificação é apenas feita pelo protocolo da máquina. Necessária a aquisição ou utilização de

solução gratuita, permitindo, de forma remota, a gerência de usuários e seus perfis, além da auditoria

ou bloqueio de acessosindevidos.

Estratégia de TIC: Implantar solução do CAPTIVE Portal ou Adquirir Licenças do Windows Sorver

Dafacenfer 20.22 R2 ou Superior

Resultados: Em processo de implantação. Previsto para 2021.

Ação: TIC.2019.Rede.04

OIM: Quando da implementação do Windows Datacenter e Active Directora, faz-se necessário o

licenciamento de todos os ativos do Active Directory.

Estratégia de TIC: Licenças de acesso de clientes (CAL-Ctient Access License) para Windows Servem

20]2.

Resultados: Em processo de implantação. Previsto para 2021 e não será uma despesa, por se tratar de

solução gratuita e opensource

Ação: TIC.2019.Rede.05

OIM: Procedimento manual para backup de dados.

Estratégia de TIC: Adquirir equipamento e sistemas de backup pro$ssional.



Resultados: Foram adquiridas pequenas soluções de espelhamento de discos, mas ainda há necessidade

de uma solução profissional de balanceamento automático nos servidores.

Ação: TIC.2019.Rede.06

OIM: Melhorar a velocidade de resposta dos pontos de acesso da rede Wi-FI aos corpos docente

discente e permanente da Escola.

Estratégia de TIC: Contratação de empresa especializada em roteadores sem fio, pctra a con$guração

de balanceamento automático de conexões múltiplas e criação de perfis exclusivos para visitantes,

participantes de eventos e demais integrantes da Escola.

Resultados: Não houve contratação, porém houve um estudo por parte dos profissionais de Rede e

posterior melhoria na configuração da controladora Wi-FI. Houve ganhos significativos na qualidade

do sinal. Ainda há oportunidades de melhoria.

Ação: TIC.2019.Rede.06

OIM: Ainda há pontos sem cobertura da rede sem fio.

Estratégia de TIC: Aquisição de novos aparelhos sem fio para cobrir áreas da Escola sem sinal de

internet Wi-Ff ou com sinal caco.

Resultados: Melhoria do sinal no 3' piso (IMM) e sala do Oficial-de-Dia.

- Equipamentos

Ação: TIC.2019.Equip.01

OIM: .Nto custo das impressoras em património da Escola.

Esüatégia de TIC: Substituir as impressoras dcl Escola por impressoras alugadas, solicitando

acréscimo da quantidade no anual coRDato, o que reduz o custo de aquisição de tonners e mffíga a

questão da osso/escêncía do equbamento.

Resultados: 2 impressoras coloridas foram adquiridas. Há a necessidade de aumentar o número de

impressoras alugadas e recolher as antigas impressoras locais, pois estão apresentando defeitos (estado

de obsolescência). Em razão disso e da economicidade já comprovada no aluguel das impressoras, há a

necessidade de ampliação no número de impressoras alugadas para atender às demandas atendidas por

impressoras locais.
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Ação: TIC.2019.Equip.02

OIM: Redução do uso dos tablets pelos alunos e insüutores.

Estratégia de TIC: Rever a estratégia de aquisição e utilização de tablets pelos alunos e instrutores da

EC.EME, em vfrmde de a maioria deles jó possuírem tal dispositivo, amalmente mais comum e

acessível.

Resultados: A utilização dos tablets da ECEME pelos alunos e instrutores vem decrescendo em virtude

de o preço do equipamento ter se tornado acessível ao longo dos anos e, por este motivo, muitos deles

já possuírem. Além disso, e o principal, é uma tecnologia em desuso, pois vem sendo substituídas

pelos smar@hones. Em virtude de sua obsolescência técnica e de mercado, não há razão para a

aquisição de novostablets.

Anão: 'l'lC.2U19..b;quis.03

OIM: Baixa durabilidade do material de informática (ex: placa-mãe, processador, memória) em virtude

da proximidade do mar (maresia e corrosão dos metais).

Estratégia de TIC: Processos de aquisição em condições de licitar, para que materiais sejam

adquiridos sob demanda.

Resultados: Processos revistos e renovados anualmente

Ação: TIC.2019.Equip.04

OIM: Procura por materiais de consumo em eventos episódicos ou em demandas não planejadas

Estratégia de TIC: Possuir estoque mínimo de materiais de consumo para pronto emprego.

Resultados: Aumento das estimativas de material, de modo a garantir a capacidade da aquisição do

item em curto prazo.

Ação: TIC.2019.Equip.05

OIM: Equipamentos de TI fora da garantia.

Estratégia de TIC: Buscar contratação de serviços de TI para a cobertura da garantia pelos seus

fornecedores no biênio 2019-20.

Resultados: Serviços de fibra ótica renovados, com a substituição de fibras partidas no CPEAEx.

Serviços de manutenção das baterias de sistemas de proteção eletrânica não finalizado, mas em

andamento e previsto para 2021. Serviços de conserto de equipamentos de rede não realizados estão

previstos para 2022. ./
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-- Segurança da Informação

Ação: TIC.2019.Seglnf.01

OIM: Faltam equipamentos de rede para dar continuidade ao funcionamento da rede de dados em

casosde pane.

Estratégia de TIC: Aquisição de equipamentos redundantes e de monitoramento.

Resultados: Não adquirido, porém alguns serviços foram mirrados para o 2' CTA, liberando alguns

servidores para cumpra novos papéis.

Ação: TIC.2019.Seglnf.02

OIM: Aprimorar a segurança dos ativos de informação e dos equipamentos de TI da Escola contra

vírus e ataques cibeméticos.

Esaatégici de TIC: Cumprir ações previstas no Plano de Desenvolvimento de Contrainteligência, nas

Cartilhas de Segurança da Informação e Normas de TIC.

Resultados: Resüição do uso do pendrive previsto para 2021. O firewall de borda, distribuído pelo 2'

CTA, foi implantado na infraestrutura da ECEME.
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CAPITUL04

SOLUÇOES PROPOSl:AS

4.1 Estratégias a serem adotadas

As estratégias de TIC foram elaboradas de manei'a a atingir objetivos organizacionais, e seu

enquadramento em categorias de investimento tem o intuito de deixar transparente onde está o ganho

de sua implementação:

- SISTEMAS: Manutenção, Integração e Desenvolvimento de novos sistemas;

-- WEB: Portais, Páginas institucionais e ambiente virtual de aprendizagem, disponíveis na

Intranet e Intemet;

- INFRAESTRUTURA: Infraestrutura de Hardware, Software e de Rede;

- PROCESSOS: Governança de TI, Gerenciamento de Informação e Modelagem de Processos

- SEGURANÇA: Segurança e Armazenamento da Informação;

- PESSOAL: Gestão e Capacitação de Pessoal;

- COMUNICAÇOES: Videoconferências, Telefonia e Rede Rádio

-- GRUPO 1: SISTEMAS

Ação: TIC.2021.Desv.OI

Objetivo Organizacional: Apoiar a informatização do processo seletivo do Concurso de Admissão à

ECEME

Estratégia de TIC: Apoiar na verificação das funcionalidades e validação os módulos do sistema, em

desenvolvimento pela DCEM. O gestor do processo é a Seçãa de Concurso de Admissão, da Divisão

de Preparação e Seteção desta Escola.

Ação: TIC.2021.Desv.02

Objetivo Organizacional: Apoiar o Cmdo com informações da área do ensino e administração.

Esfrat(faia de T7C; Desenvolver ou apoiar a contratação de sistemas de Ensino ou ..4dmínisfrafívos

capazes de fornecer informações de alunos, instrutores, cursos ou administrativas para o apoio a
decisões do Cêdo.



Ação: TIC.2021.Desv.03

Objetivo Organizacional: Integrar sistemas com o EBCORP.

Estratégia de TIC: Realizar as modificações necessárias nos sistemcts orgânicos da Escola de forma a

evitar redundância e usuÊuír das informações contidas no Banco de Dados Corporativo do Exército

(EBCORP).

Ação: TIC.2021.Desv.04

Objetivo Organizacional: Informatizar processos da Divisão de Ensino.

-- Esnat(ígía :Z de T7C; Desenvolver um sistema para a elaboração de avaliações cognitivas e o

lançamento de resta/fados dos alunos nos diversos cursos da Escola, em um ambiente seguro.

-- Estrafégía 2 de TTC; Desenvolver um slsrema académico, para gerir o ensino na E(LEME. .A

proposta é permitir a elaboração e atualização online do PLADIS, integrcldo elos Sistemas Orgânicos

da E(l:EME e com a geração automática do QTQ na intranet. Estão previstas /üncíona/idades para o

lançamento descenüalizado de atividades pelas Seções e gerenciamento de conflitos de sala, dia,

horário pela Seção Técnica de Ensino, além da emissão dos certi$cados de conclusão de curso.

Ação: TIC.2021.Desv.05

Objetivo Organizacional: Implantar o aplicativo ECEME para dispositivos móveis (Android e iOS).

Esfratégía de 77C; Desenvolver um aplícatívo capaz de fornecer ín6ormações asco/ares e

administrativas de forma oportuna e tempestivct aos corpos docente, discente e permanente.

Ação: TIC.2021.Desv.06

Objetivo Organizacional: Substituir platafomla proprietária do Sistema de Planejamento Interno do

Trabalho (PIT) para uma plataforma WEB, de código aberto e gratuito.

Esü'atégict de TiC: Realizar a reengenharia do sistema e integrar tios sistemas orgânicos, com a

corso/idaçâo de informações lançadas, em .A-.Z, no Sistema de Pedidos de Cooperação de /nsn'uçâo

pcDl

Ação: TIC.2021.Desv.07

Objetivo Organizacional: Seguir orientações do 2' CTA em visitas/inspeções periódicas.

de viabilidade para as propostas de melhoria apontadas em

77, buscar as soluções para a execução das propostas viáveis e

lidar escudos

e órgãos de
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Ação: TIC.2021.Desv.08

Objetivo Organizacional: Possuir uma visão situacional e gerencial mais apurada dos equipamentos de

Estratégia de TIC: Desenvolver sistema informatizado capaz de fornecer informações de localização,

funcionamento, configurações de soPware e hardware de todos os equipamentos de TI em uso na

Escola.

TI

Ação: TIC.2021.Desv.09

Objetivo Organizacional: Manter sistemas corporativos atualizados.

Estratégia de TIC: Seguir as orientações dos órgãos gestores das ferramentas institucionais para a

sua conlíhua arualizaçâo.

Ação: TIC.2021.Desv.lO

Objetivo Organizacional: Informatizar processos seletivos do mestrado e doutorado do PPGCM

(Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares).

Estratégia de TIC: Implantar as regras do processo seletivo de alunos do PPGCM para o já existente

sistema do concurso de professores civis (magistério), de modo que a ferramenta dê o apoio

necessário em todas as etapas deste processo seletivo.

Ação: TIC.2021.Desv.ll

Objetivo Organizacional: Infomlatizar processos do Curso de Preparação aos Cursos de Altos Estudos

Militares -- CP/CAEM.

Estratégia de TIC: Elaborar soluções para a informatização do processo de correção de provas do

CP/CAEM, utilizando-se do ambiente virtual de aprendizagem da ECEME e do CEADEx.

Ação: TIC.2021.Desv.12

Objetivo Organizacional: Realizar manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas em sistemas

orgânicos desenvolvidos pela STI.

Estratégia de TIC: Aduar na correção de falhas, na adaptação e no desenvolvimento de soluções que

permitam a melhoria de processos de ensino e administrativos que estão apoiadas em ferramentas /
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criadas pela STI.

-- GRUPO 2: WEB

Ação: TIC.2021.Web.01

Objetivo Organizacional: Gerenciar arquivos de palestras, vídeos e fotos.

Estratégia de TIC: Definir metadados, classificar os arquivos, armazenar em repositórios

centralizados e divulgar na página da Intranet, com mecanismos de busca e download, entre os perfis

de usuários a serem definidos pelo Cmdo da Escola.

Ação: TIC.2021.Web.02

Objetivo Organizacional: Elevar o nível da avaliação dos cursos de mestrado e doutorado perante a

CAPES.

Estratégia de TIC: Buscar soluções e seguir recomendações de TI oriundas das futuras avaliações da

GARES.

Ação: TIC.2021.Web.03

Objetivo Organizacional: Manter identidade visual da página institucional da Escola de acordo com as

normas vigentes.

Estratégia de TIC: Acompanhar as mudanças no layout do governo federal e suas normas para

estabelecimentos de ensino e órgãos federais.

Ação: TIC.2021.Web.04

Objetivo Organizacional: Manter o ambiente viMlal de aprendizagem utilizado na ECEME atualizado

e alinhado às novas práticas pedagógicas.

Estratégia de TIC: Aplicar atualizações da ferramenta Moodle e instalar componentes e plugins

gratuitos disponíveis no mercado.

Ação: TIC.2021.Web.05

Objetivo Organizacional: Incorporar novas funcionalidades à página Intranet da ECEME.

Estratégia de TIC: Disponibilizar novos tipos de informação e interfaces ao público interno, de
damaneira dfrecíonada e ínmífíva, promovendo uma comunicação ágil entre os diversos setores

Escola e melhorando a produtividade.
.P
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Ação: TIC.2021.Web.06

Objetivo Organizacional: Usufruir de uma plataforma exclusiva de videoconferência pela WEB.

Estratégia de TIC: Implantar solução de videoconferência via Internet, com capacidade de até 600

participantes, para a realização de IMebinars e reuniões, sejam elas simu/tâneas ou não, sem limite de

tempo e com suporte à ü'ansmíssão ao vivo em redes sociais, por meio de contratação de serviço,

locação de software ou solução gratuita (estratégia a ser decidida em estudo de viabilidade).

--GRUP03:INFRAESTRUTURA

Ação: TIC.2021.Infra.01

Objetivo Organizacional: Manter o parque de TI em pleno funcionamento.

-- Estratégia ]- de TIC: Realizar a substituição anual de equipamentos, visando manter a Escola com

equipamentos fora do estado de obsolescência, ou seja, com no máximo 5 (cinco) anos de uso.

-- Esü'atéqia 2 de TIC: Realizar a manutenção periódica de equipamentos em uso.

Ação: TIC.2021.Infra.02

Objetivo Organizacional: Garantir alta disponibilidade dos serviços prestados.

Estratégia l de TIC: Providenciar ci contingência de importantes serviços de TI da Escola, como os

sistemas orgânicos, corporativos, a rede interna, rede sem Po, telefonia, internet, bancos de dados

armazenamento de arquivos, entre ouros, mantendo-os em pleno /üncíonamenfo.

Estratégia 2 de TIC: Providenciar o backup de toda a informação gerada pela Escola em locais

fisicamente distantes do Centro de Processamento de Dados (CPD), evitando o risco de perda em

casos de incêndio e desastres.

Estratégia 3 de TIC: Aquisição, anual, de dispositivos de armazenamento externo conforme demanda

e volume de dados.

Estratégica 4 de TIC: Possuir condições de troca e reparo imediatos nas fibras óticas da rede interna

da Escola

Ação: TIC.2021.Infra.03

Objetivo Organizacional: Modemizar licenças de se/tware.

Estratégia Z de T7C; subsríruír licenças osso/eras e arualfzar /ícenças em vigor do Wíndows e pacote

MSOffice.

Estratégia 2 de TIC: Renovar licenças da suite de ap/icatívos da Adobe Systems em uso.



Ação: TIC.2021.Infra.04

Objetivo Organizacional: Sugere novas tecnologias para o ensino e administração da Escola.

Esüatégia de TIC: Apoiar a Divisão de Ensino, bem como toda a Administração da Escola, com a

indicação de meios tecnológicos adequados às necessidades nos ambientes educacionais e

adminístrafivos.

Ação: TIC.2021.Infra.05

Objetivo Organizacional: Alojar, adequadamente, os equipamentos de rede, servidores e telefonia.

-- Esüatégia l de TIC: Implantar mecanismos de monitoramento da temperatura e umidade, combate

a incêndio e monftoramento da sa/a por cámeras de acesso remoto.

-- Estratégia 2 de TIC: Prover ctimatização própria e adequada a todos os locais onde os

equipamentos de TI permanecem ligados 24/7.

-- Estratégia 3 de TIC: Instalar proteção antichamas aos shafts das salas 201 e 401, anualmente feitos

de mataria/ ín/7amávei.

-- Esüatégia 4 de TIC: Solicitar reformas nas instalações sempre que houver alguma ocorrência onde

ponha em risco o /üncíonamenfo do serviço, do material e/ou danos ao panímõriío, como, por

exemplo, in$1trações pelas paredes, teço, janelas e portas.

Ação: TIC.2021.Infra.06

Objetivo Organizacional: Obter acesso aos serviços avançados da RNP (Rede Nacional de Pesquisa).

Estratégia de TIC: Credencial a ECEME na Rede Cale (Comunidade Acadêmica Federado), de

modo a realizar conferências pela WEB, usufruir de acesso remoto aos periódicos da CAPES, acesso

a conteúdo científico específico, acesso à base SCOPUS, cctpacitações de TI na Escola Superior de

Redes, acesso ao sistema de agendamento de videoconferências, entre outros sewiços.

Ação: TIC.2021.Infra.07

Objetivo Organizacional: Otimizar processos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares .

Estratégia de TIC: Buscar soluções de TI para apoiar professores e alunos do PPGCM na colete e

análise de dados, geração de estatísticas, ferramentas detectores de plágios, criação de modelos para

testar hipóteses, confirmar relação entre variáveis, realizar análise quantitativa e qualitativa de dados

(números, textos, áudío e vídeo, dentre outros).

#
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Ação: TIC.2021.Infra.08

Objetivo Organizacional: Garanta pronto emprego para as atividades do AZUVER e outros eventos.

Esfrat(ígía de TIC: À4anrer nobreaks, impressoras, monitores e computadores, com a melhor

configuração de hardware possível, em estoque para o uso durante o exercício AZUVER e atividades

esporádicas da Escola, como bancadas de inscrição, testes de simulação, treinamentos diversos etc.

Ação: TIC.2021.Infra.09

Objetivo Organizacional: Aumentar a produtividade do Suporte Técnico.

Estratégia de TIC: Adquirir ou utilizar ferramentas gratuitas de acesso remoto ao computador do

usuário, com autorização deste, de forma que o técnico consiga corrigir problemas sem precisar sair

do local.

Ação: TIC.2021.Infra.lO

Objetivo Organizacional: Aumentar produtividade dos cocos docente e permanente durante tarefas

apoiadas no uso de computadores.

- Estratégia l de TIC: Substituir HDs convencionais por HD SSD, que promovem um signi$cativo

aumento do desempenho dos computadores e notebooks.

-- Estratégia 2 de TIC: Disponibilizar um segundo monitor nos computadores do corpo docente e

senões da admínísnação em geral.

-- Estratégia 3 de TIC: Disponibilizar equipamentos nobreak em todos os computadores da escola, de

modo a não suspender o funcionamento do computador em quedas ou picos de energia, permitindo um

tuba/ho conrhuo, sem interrupções e durante, inclusive, períodos sem energia.

Ação: TIC.2021.Infra.ll

Objetivo Organizacional: Melhorar desempenho do fluxo de dados da rede interna.

Estratégia de TIC: Substituir equipamento do nó central da rede interna por um de maior velocidade e

capacidade de processamento, switch core, comunicação fibra, de banda superior a l Gb/s.

Ação: TIC.2021.Infra.12

Objetivo Organizacional: Apoiar a EsAO no funcionamento dos cursos da ECEME em suas

instalações.

Estratégia de TIC: Adquirir e suprfC com meios de lrl, as necessidades oriunda



parte dos a/finos da E(:EME, de instalações da Esmo. .A principio, serão utilizadas 5 (cinco) salas de

aula, 2 (doís9 auditórios e Z (uma) sa/a para os insüutores. Os meios previstos sâo: computadores,

monitores, estctbilizadores, licenças de Windows e Office, aparelhos de videoconferência, webcam,

interface de áudio, caixas de som e placas de capmra de vi'deo. A Esmo prestará o apoio na medida

de suas possibilidades e a ECEME remanejaró equipamentos ou adquirirá o que for preciso.

Ação: TIC.2021.Infra.13

Objetivo Organizacional: Montagem da sala do Laboratório Intemacional Militar (Div Doutrina)

Estratégia de TIC: Prover meios de TIC para o espaço destinado aos oficiais instrutores de nação

amiga da Divisão de Doutrina.

-- GRUPO 4: PROCESSOS

Ação: TIC.2021.Proc.01

Objetivo Organizacional: Aperfeiçoar o processo de gestão do conteúdo da página institucional da

Escola.

Estratégia de TiC: Descentrcilizcir a inserção e atualização de conteúdo da página da ECEME, com a

utilização de perfis de editores, revisores e homologadores.

Ação: TIC.2021.Proc.02

Objetivo Organizacional: Atingir nível de excelência na gestão de processos.

-- Esü'arégia -Z de .HC: Usam na plenitude, os sistemas corporativos do Exémito.

-- Esnatégia 2 de TIC: Realizar a descrição e modelagem completa dos processos internos da STI.

Ação: TIC.2021.PJ'oc.03

Objetivo Organizacional: Gerir conhecimentos específicos de TI.

-- Estratégia l de TIC: Manter continuamente atualizado o ambiente de capacitação de 'H, disponível

no Ambiente Mrual de .Aprendizagem da E(::EME, a partir dos cursos realizados por integrantes da

STI no biênio.

-- Estrat(ígía 2 de .HC: Conceder acesso a este conteúdo a militares e /üncíonáríos civis que tenham

interesse neste tipo de conhecimento.

Ação: T]C.202] .Proc.04
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Objetivo Organizacional: Fazer Governança de TI no contexto de boas práticas.

Estratégia de TIC: Manter atualizadas as normas de TIC, elaborar PDTIC, executa-to, colher e

informar os resultados obtidos no próximo PDTIC.

Ação: TIC.2021.Proc.05

Objetivo Organizacional: Implantar a gestão do conhecimento na ECEME.

-- Estratégia l de TIC: Adquirir equipamento profissional de armazenamento de dados (storage), que

permita redundância e confiabilidade das informações.

-- Estratégia 2 de TIC: Implantar sistema, seja ete gratuito ou de mercado, com ftincioncilidades que

permitam o armazenamento de informações de diversos tipos (foto, vídeo, documento, áudio etc),

catalogação por metadados customizáveis, pesquisa e acesso à informações de modo simples e

intuitivo.

-GRUP05=SEGURANCA

Ação: TIC.2021.Seg.01

Objetivo Organizacional: Elevar o nível de segurança das informações da ECEME.

Estratégia de TIC: Adquirir solução de Firewall ($rewatt de borda) que atinja a última camada do

modelo OSI.

Ação: TIC.2021.Seg.02

Objetivo Organizacional: Garanti' o controle de acesso às dependências da STI.

-- Estratégia l de TIC: Adquirir solução e equipamentos para o controle de acesso via biometria na

sala dos servidores, shafts e dependências da STI (5', 6' e 7' pisos).

-- Estratégia 2 de TIC: Inl.ertigar todos os controles de acesso a uma central, capaz de gerenciar os

peras e usuãrios de cada equipamento remotamente (rede interna da Escola).

-- Estratégia 3 de TIC: Instalar interfone com áudio e vídeo na entrada da STI, com monitores de

vídeo instalados no 5', 6' e 7' pisos, para a visualização e comunicação com o vfsitanre. JnstalaC

também, um dispositivo para o destravamenfo da porta.

Ação: TIC.2021.Seg.03

Objetivo Organizacional: Manter atualizado o programa de capacitação dos corpos permanente e

discente da Escola quanto à segurança das informações, dos equipamentos e normas de TIC. .#/
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Estratégia de TIC: Manter atualizado o PCCI no ambiente virtual de aprendizagem da ECEME, o

Moodte.

Ação: TIC.2021.Seg.04

Objetivo Organizacional: Manter segurança dos computadores funcionais e suas informações.

-- Estrat(ígía iZ de T7C: Gerencíar a se/ração de antivíFus corporativo (Kaspersky9 em todos os

computadores da Escola de acordo com as prescrições passadas pelo 2' CTA

-- Estratégia 2 de TIC: Garantir a segurança dos materiais (peças internas dct CPU, monitor, teclado

e mouse9 por meio de dispositivos anta/ürto, como fracas de segurança.

Ação: TIC.2021.Seg.05

Objetivo Organizacional: Restringir acesso aos computadores funcionais.

Estratégia de TIC: Por meio de autenticação (login e senha), somente usuários validados e com perfil

atívo terão acesso aos recursos do computador:

Ação: TIC.2021.Seg.06

Objetivo Organizacional: Restringir o uso do pendrive nos computadores funcionais da ECEME,

segundo diretriz do Cmt ECEME (Segurança da informação).

Estratégia de TIC: Implementar as regras para bloqueio das portas USB para conexões do tipo

"armazenamento" a depender de cada um dos perfis funcionais da Escala.

-- GRUPO 6: PESSOAL

Ação: TIC.2021.Pes.01

Objetivo Organizacional: Buscar capacitação continuada do pessoal de TI.

Estratégia de T7C: À'manter integrantes da ST7 capacitados com as tecnologias e soluções mais

modernas do mercado, para que as novas esü"at(ígías de T7C possam ser prontamente implementadas.

Ação: TIC.2021.Pes.02

Objetivo Organizacional: Vãorizar a dimensão humana dos integrantes da TI.

Estratégia de TIC: Criar melhores condições para o desenvolvimento das atividades de TIC, em prol

do ensino e pesquisa e administração da Escola.

#
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-- GRUPO 7: COM]UN]CA(:;OES

Ação: TIC.2021.Com.01

Objetivo Organizacional: Elevar o nível de qualidade das reuniões em videoconferência.

Estratégia de TIC: Projetar sala para ser o local oficial das videoconferências da ECEME. Esta sala

fera uma estrutura própria para reuniões, com telas de projeção em a/[a raso/ração, mesa de reunião,

piso elevado, monitores para cada participante, possibilidade de incluir apresentações simultâneas,

com acústica e iluminação apropriadas e logotipo físico da ECEME ao lindo. As videoconferências

em outros locais, como auditórios e salas de aula da Escola, poderão existir, principalmente nos casos

em que o número de participantes ultrapassar a lotação máxima da sala de videoconferência.

Ação: TIC.2021.Com.02

Objetivo Organizacional: Elevar a qualidade do serviço de telefonia, com possibilidade de chamadas e

reuniões por vídeo, além de ousas configurações.

- Estratégia l de TIC: Permitir uma comunicação moderna entre os integrantes da Escola por meio

do sistema de telefonia digital, VolP (voz sobre IP). Iniciar a implantação desse sistema com a

integração da central telefónica analógica à central digital, possibilitando, assim, a instalação dos

primeiros ramais Volt da ECEME, ao Cmdo e Conselho de Erisíno.

-- Estratégia 2 de TIC: Substituir todos os ramais analógicos por aparelhos VolP.

-- Estratégia 3 de TIC: Interligar tinhas telefónicas externas e o RITEx à Central VolP e, assim,

termos uma solução 100% digitcü.

Ação: TIC.2021.Com.03

Objetivo Organizacional: Ampliar a cobertura do atual CFW.

Estratégia de TIC: Contratar empresa especializada para a instalação de câmeras digitais que

possam ser interligadas ao atual CFW, e assim cobrir áreas de sombra em dependências internas,

áreas resü'iras e todo o períheü'o pertencente à Escola. Fornecer pontos de moníforamerlfo remoto

por perfis de usuãrios e permitir, também, a gravação das imagens para consulta posterior pelos

integrantes da Seção de Inteligência.

Ação: TIC.2021.Com.04

Objetivo Organizacional: Manter em pleno funcionamento uma solução móvel para aumentar a

comunicação e dinamizar operações em quantidade apropriada. /
5.
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-- Estratégia l de TIC: Manter os rádios portáteis utilizados para o sewiço de guarda ao quartel em

pleno funcionamento, prevendo a substituição destes quando necessário.

-- Estratégia 2 de TIC: Manter uma quantidade de rádios portáteis em pronto emprego para suprir

necessidades de coordenação de equipes durante eventos como concursos, processos seletívos,

solenidades, diplomações etc.

Ação: TIC.2021.Com.05

Objetivo Organizacional: Pronto emprego de sistemas de telefonia em eventos.

Esüatégia de TIC: Adquirir aparelhos VolP para atender eventos e atividades escolares que tenham

configurações e arianos próprios. Tais aparelhos usam pontos da rede cabeada e possuem uma série

de recursos e configurações para chamadas. Clom a rede de telefonia analógica, tal tarefa torna-se

inviável ou a demanda é parcialmente atendida.

Ação: TIC.2021.Com.06

Objetivo Organizacional: Preparar auditórios e salas de aula para atividades à distância.

Estratégia de TIC: Adquirir estrutura que proporcionem melhor qualidade e maior disponibilidade

para as reuniões e aulas viruaís em bodas as salas de aula e auditórios da EC.EME (aparelhos de

videoconferência, webcams, interfaces de áudio, headsets, caixas de som e placas de captura de

vídeo).

Ação: TIC.2021.Com.07

Objetivo Organizacional: Apoiar a Comunicação Social na montagem da sala multimídia.

Estratégia de TIC: Adquirir equipamentos de TI para a montagem e operação da sala multimédia, que

visa fornecer meios para a gravação de vídeos em alta qualidade.

4.2 Planos de Ação de TIC para mitigar oportunidades de melhoria

São as ações de comando e projetos que visam o crescimento da Escola, como conquistar novos

espaços, reduzir suas vulnerabilidades, sobreviver as dificuldades no dia a dia, enfim, prosperar e

conquistar a autossustentação. Para que isto ocorra, a Escola deve estar em constante adaptação,

moldando-se de modo rápido a quaisquer novas situações que apareçam no ambiente em que agua. Os

processos de mudança devem fazer parte da cultura da Escola para que sejam vistos como parte de um

processo natural de adaptação e crescimento, buscando sempre atender às necessidades dos corpos
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docente, discente e permanente da ECEME

- Recursos Humanos

Ação: TIC.2021.RH.01

OIM: Cargos previstos não ocupados (QCP).

Estratégia: Atuatizar e informar, em A-l, a Seção de Pessoal da necessidade de recompletamento de

claros de o$ciais e sargentos em cada uma das áreas de informática, com obsewação da p!:!eriçada.

Ação: TIC.2021.RH.02

OIM: A quantidade de especialistas em desequilíbrio entre as diversas áreas da TIC.

Estratégia: Atuatizar e informar, em A-l, a Seção de Pessoal da necessidade de recompletamento de

claros de o$ciais e sargentos em cada uma das áreas de informática, com observação da p!:io!:idade.

Ação: TIC.2021.Rl1.03

OIM: Escassez de profissionais para execução dos projetos de desenvolvimento de sistemas previstos

para atender a objetivos estratégicos.

Estratégia: Buscar e motivar talentos de outros setores da STI, capacitando-os para cumprir missões

especí$cas da subseção de sistemas.

- Instalações Físicas

Ação: TIC.2021.Insta.01

OIM: Atualmente localizada no alto da fachada principal do prédio, a STI está vulnerável às

intempéries.

Estratégia: Informar a Divisão Administrativa das infittrclções na parede, alagamento em dias de

chuva forte e problemas de climatização das salas onde ficam uma grande quantidade de

equipamentos de TI e pessoas.

Ação: TIC.2021.Insta.02

OIM: Salas com material inflamável.

Estratégia: Os shafts localizados nas salas 201 e 401 precisam ser reformados. Os materiais

inflamáveis devem ser substituídos por uma estrutura antichamas, pois nele estão equipamentos de

rede que ficam ligados 24 horas por dia, não possuem climatizclção própria e isolamento térmi

adequado



Ação: TIC.2021.Insta.03

Objetivo Organizacional: Melhorar as instalações da Seção de Tecnologia da Infomlação (STI).

Estratégia 1 : Substituir antigos aparelhos de ar condicionado no 6' e 7' pisos da STI (Ctimatização)

Estratégia 2: Prover isolamento térmico na porta dos fundos do 6' piso da S'H, além da vedação
cona'a vazamenfos.

Esüat(ígía 3; Subsfíuição de rodas as cadeiras da STT, por possuírem mais de .20 anos de uso e para

proporcionar um eficaz manuseio nos computadores, evitando esforço desnecessário dos integrantes

na execução do trabalho (ergonomia).

Estratégia 4: Solicitar reformas sempre que houver alguma ocorrência que ponha os integrantes da

Seçâo ou equbamentos de T7 sob risco, ou cause qualquer dpo de desconforto ao ambiente de

trabalho.

Estratégia 5: Cobrir rachaduras, emassar pontos de obras inacabadas, pintar paredes e teta, instalar

pisos novos nas subseções, substituição de /umfnórias queimadas e antigas.

Estratégia 6: Substituir porta de acesso à sala interna do CPD, atuatmente de ferro e sem vedação

(ocasionando ganho de calor em área essencialmente climatizada), além de não possuir trinco,

permitindo acessos indevidos de infegranfes da S.r7 que nâo são da Subseçâo de Redes (a sala

principal possui biometria, mas há outrcts 2 salas internas de responsabilidade da Subseção de

Suporte e Centro de Demanda de In$ormáí.íca).

Ação: TIC.2021.Insta.04

OIM: A Subseção de Suporte, como um local de acesso resüito, possui uma entrada demasiadamente

devassada, que expõe todos os integrantes e equipamentos.

Escr'at(gía: .A subseçâo de suporte da SH. como uma o/ícina técnica, abriga diversos [»os de

equ@amenfos, materiais e ferramentas para a manutenção dos computadores da escola, e por isso é

considerado um local de acesso resü'ito. Por este motivo, faz-se necessórío um bloqueio /Bico na

enfiada da subseçâo, com divisórias, portas e um canal de comunicação entre o visitante e o mflífar

de permanência, para abertura de ordens de serviço.

Portfólio

ài/ Ação: TIC.2021.Post.01

OIM: Devido à alta rotatividade dos instrutores e membros do Corpo Pemianente da Escola, os
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usuários, em geral, têm conhecimento superficial dos trabalhos realizados e serviços disponibilizados

pela TIC.

Estratégia de TIC: Além das citividades de atualização pedagógica realizadas no início de ano letivo,

é necess(iria uma exposição periódica de informações sobre os projetos em andamento, resultados e

novas tecnologias recém-implantadas pela TI aos corpos docente e permanente.

Ação: TIC.2021.Post.02

OIM: Dificuldade de entendimento por parte do usuário de que o uso do computador deve ser de

caráterfuncional, e não pessoal.

Estratégia: ITlcentivar o uso do servidor de compartithamento de arquivos da Escola (TESEU) para

armazenar todos os documentos produzidos enquanto exerce a função, de modo que ci substituição de

máquinas não seja um impeditivo para a continuidade do trabalho.

Ação: TIC.2021.Port.03

OIM: Dificuldade de entendimento por parte do usuário de que o uso das ferramentas livres deve ser

intensificado, contribuindo assim para a economicidade e aplicação dos recursos em outras finalidades.

Estratégia: Incentivar o uso de ferramentas de escritórios e sistemas operacionais gratuitos.

Ação: TIC.2021.Port.04

OIM: Os atendimentos técnicos realizados aos usuários solicitantes não são classificados quanto ao

grau de satisfação.

Estratégia: Auferir o grau de satisfação do atendimento do sewiço solicitado por meio do Sistema de

Ordens de Serviço.

Ação: TIC.2021.Post.05

OIM: Ausência de software robusto, com suporte especializado de virtualização de servidores e

gerenciamento de hypervisor, o que reduz o custo total da infraestrutura de servidores e desktops.

Estratégia: Aquisição, implementação e Curso O$cial de uma ferramenta específica (Citrix XenSewer

ou Vmware ou símí/ar)

-- Rede de Dados

Ação: TIC.2021.Rede.01



OIM: Necessidade de ajuste da segurança em vários níveis de acesso.

Estratégia: Adquirir sistemas e equipamentos para implantar os níveis de segurança

Ação: TIC.2021.Rede.02

OIM: Sobrecarga de tráfego e processamento entre os servidores da rede

Esgar(ígía: .Adquirir equipamentos que façam o controle e ba/anceamento de carga, aumentando a

vida útil dos equ@amentos e me/corando a qua/idade da rede interna.

Ação: TIC.2021.Rede.03

OIM: Ausência de autenticação de usuários para acesso à rede intema (Active Directory). Atualmente,

a identificação é apenas feita pelo protocolo da máquina. Necessária a aquisição ou utilização de

solução gratuita, pemlitindo, de fomla remota, a gerência de usuários e seus perfis, além da auditoria

ou bloqueio de acessos indevidos.

Esn"at(agia: Jmp/arfar solução do CAPA.rVE Portal e .Active Directora.

Ação: TIC.2021.Rede.04

OIM: Melhorar a velocidade de resposta dos pontos de acesso da rede Wi-FI aos corpos docente,

discente e pemianente da Escola.

Esn'af(ígía: Capacitaçâo dos integrantes da STT ou conüafação de empresa especía/izada em

roteadores sem fio, pclra a con$guração de batanceamento automático de conexões múltiplas e

criação de peras exclusivos para visitantes, participantes de eventos e demais integrantes da Escola.

Ação: TIC.2021.Rede.05

OIM: Ainda há pontos sem cobertura da rede sem fio.

Estratégia: Aquisição de novos aparelhos sem fio para cobrir áreas da Escola sem sinal de Internet

Wí-FÍ ou com sinal caco.

-- Equipamentos

AÇão: TllC.2021.Equip.01

OIM: Alto custo das impressoras em património da Escola.

cls impressoras da Escola por impressoras alugadas, solicitando acréscimo da

conüato, o que reduz o custo de aquisição de [oners e mídga a questão da

Estratégia: Substitui

quantidade no anal
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obsolescência do equipamento.

Ação: TIC.2021.Equip.02

OIM: Baixa durabilidade do material de informática (ex: placa-mãe, processador, memória) em virtude

da proximidade do mar (maresia e corrosão dos metais).

Estratégia: Processos de aquisição em condições de licitar, para que materiais sejam adquiridos sob

demanda.

Ação: TIC.2021.Equip.03

OIM: Procura por materiais de consumo em eventos episódicos ou em demandas não planejadas

Estratégia: Possuir estuque mínimo de materiais de consumo para pronto emprego.

Segurança da Informação

Ação: TIC.2021.Seglnf.01

OIM: Faltam equipamentos de rede para dar continuidade ao funcionamento da rede de dados em

casos de pane.

Estratégia: Aquisição de equipamentos redundantes e de monitoramento.

Ação: TIC.2021.Seglnf.02

OIM: Aprimorar a segurança dos ativos de informação e dos equipamentos de TI da Escola contra

vírus e ataques cibernéticos.

Estratégia: Cumprir ações previstas no Plano de Desenvolvimento de Contrainteligência, nas
Cartilhas de Segurança da Informação e Normas de TIC.
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CAPÍTULOS

CONSIDERAÇOESFINAIS

5.1 Fatores Críticos de Sucesso

Os fatores críticos relacionados ao PDTIC decorrem da garantia das condições essenciais à sua

efetiva implantação e a consequente obtenção dos resultados previstos. É mister avaliar que os fatores

críticos de sucesso são impositivos para que os projetos possam ser executados com sucesso (dentro do

prazo com os recursos previstos) e estão abaixo Estados:

garantia de recursos financeiros para a execução dos projetos;

recursos humanos capacitados nas tecnologias/soluções adotadas;

recursos humanos adequados em quantidades e capacidades, de acordo com cada projeto em

andamento;

capacidade de ajuste nos projetos visando sua adequação a novos conceitos, nomlas e/ou

regras;

tornar o processo de implantação do PDTIC um compromisso institucional do Comando e seus

subordinados, devendo ser ele conduzido de forma integrada aos processos estratégicos da

Escola;

garantir que as contratações de serviços e produtos de TIC sejam fundamentadas em análise e

em parecer da STI, de maneira a assegurar que tais contratações estejam em consonância com

as direi.izes do PDTIC e normas técnicas da área em questão.

institucionalizar a participação da STI nos processos decisórios visando consolidar o papel da

tecnologia da informação na gestão estratégica e garantir o alinhamento da TIC às estratégias

organizacionais.

5.2 Conclusão

Os órgãos de controle de govemo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU),

enfatizam a necessidade de os órgãos públicos elaborarem um PDTIC que contemple as ações de TI e

as associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados a llC. A

parti dessa premissa, o PDTIC 2021-2022 da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército foi

alinhamento aos planos estratégicos organizacionais e com participação atava daselaborado com
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unidades adininisüaüvas.

Foram cinco meses de levantamentos, consolidações e validações a fim de produzir um plano

que evidencie o nível de integração entre as unidades administrativas e de TIC. Neste PDTIC, são

propostas ações nas quais a tecnologia da informação presta o suporte necessário ao desenvolvimento

das atividades finalísticas da ECEME.

Enfim, o PDTIC 2021-2022 promove a atuação das áreas de tecnologia da informação no

cumprimento de sua missão institucional, conforme apresentada no Plano Estratégico de Tecnologia da

Informação do Exército Brasileiro (PETI), objetivando o alcance da visão proposta no mesmo

documento.
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Equipe de elaboração do PDTIC

MANOEtl SANCHO DA SILVO NETO -- Cap
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

GE.ALAND 'RA MO]R.AES -- I' Ten

to à Seção de Tecnologia da Infomtação

.N)l.STACIA SOARES DE MELLO -- I' Ten
Chefe das Subseções de Pro lal e Sistemaslçai

LEONARIDO SANTIANA DA Sll;VA -- I' Ten

Chefe da Subseção de Suporte ao Usuário

Chefe do Centro de Demanda de Informáti

.GO EDgÓN RUSSO DE LIMA -- 2' Ten

Coordenação Geral

i8MCHECO NETO -- Ten Cel
dor de Despesas

ITO DE MENEZESCel Inf sc.

Chefe da Divisão (41re$jjaiqao Comando

LUCIANO .]iE:
Subcot .an

SIMÕES
la ECEME
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Despacho

Aprovo o presente documento.

Publique-se em Boletim Escolar.

Divulgue-se no âmbito da OM.

Seja dada publicidade ao documento pelo site da ECEME

Gen Bda
:Ec]

RIBEIRO

Publicado no Boletim Escolar n' 30 de 4(5' de de2021
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