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_ UNrI'ERSTDADE FEDERÂL Do MARANHÃo
Fundação Instituída nos terÌnos da Lei 5.152 a.'ìt-ottses

. São Luís _ Maraúão

RESOLUÇÃO N. 126_CONSAD, de l0 de d€zembro de 2012.

Aptova o Regimeúo Inten o do Nticleo
de Tecaologia da InÍormação,

O ReitoÌ da Universidade Federal do Maranhâo, na qualidade dePRESTDENTE DO cONsELrro nn mrr,musirilçÀó,';Ë-;",i^ atiibúçõesestatuíirias e regimentais e;
Considerando o que coNta no processo no I 2\6AZUZ-61.

Art.lo Aprovar o Reqi:n:nto. 
-Itrjery do Núclço de Tecnologia

InfoÍnação, da Uoiversidade Federal do Maraúao,'r,a fonnuAnexo Unico, parte iDtegrante e indissociávet A"sLu n"sotuçaol
Dê_se ciência- publique_se. Cumpra_se
São Luís, (MA), l0 de dezembÌode 2012.

R E S O L V E ad reÍerendum desle Corrselho:

Prof. Dr. FILH

da
do



UMVERSIDADE FEDERAL DO MARANE]{O
Fnndação Irstituída nos termos da Lei 5.15 2 de 2111011966

São Luís - Maranhão

ÁNEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N" 126_CONSAD, de 10 de dezembÌo de 2012REGTMENTo rNrERNo Do r\iúclEo DE rEcNõiõcìlìÀ niiõiuraeçao

CAÌÍTULO T
DAS DISPOSIÇÕES PRELIlì/fl NARES

Art, 1' O. pr€sente Regimento Intemo tem por finalidade disciplinar as
atividades do Núcleo de Tecnologia 

-da 
Ínformaçào QrlTIj, órgãosubordinado ao Núcleo de Tecnologia 

_ 
d" Irrfo*l;ú;ì;- f.ìJ"-ì uo"uçao aDistância (NTIREAD) da Universidade Federal ao Mararüao'('FfrlA).

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art.2" O Núcleo de Tecnologia da Infomação é um órgão técniço e tem por
hnalidade assessorar a administração superior-e apoiar os demaisórgãos da Universidade Fedeml do Maranhào em *r*i". *rãïir." aâJãá" .r.""ootogiu

de Informação e Comunicação (TIC).

PanigruÍo úníco. Sem prejuízo do seu objetivo central, o NTÌ podeÍá prestar serviços
para as comunidades intemas e extemas à Universidade, mediantè acelebração de acordos, convênios ou contratos, obseÌvadas u, ìirporiç0", f"gui, 

"regimentais.

CAPÍTULO ÌII
DAS COMPETÊNCIAS

O NTI tem as seguintes competências:
I - executar a Política de TIC da UFMA, aliúada ao plarÌejamento
estratégico institucional, observadas as diÌetrizes 

" ori;ntuç"õ; á;;
órgãos superiorcs no âmbito do Sistema de Adrninistraçao àãs
Recursos.de Inlormática e In{ormaçào do Setor público (aidpt 

";Comitè de Tecnologia da Ìnformaçâo e Comutcaçao 
'1Cftô; 

àa
UFMA;
II - definir normas paÍa o desenvolvimento, implantação, manutenção
e utilização dos sistemas computâcjonais e da iníraestrunrra da Rede
UFMA;
IIÌ - desenvolver e manter infraestrutua de sistemas coçorativos e de
comunicação de dados da UFMAI
lV- desenvolver. implantar. efetuar manuleoçào e dar supoíe e
reinamento em Sistemas de InfoÌmação desenuolvidos pelo Nïì;-- 

-

v-Íealrzar manulenção em equipamenros de informática pertencenres
ao patrimônio da UFMA ou odündos de projetos instituciànaiE
Vl- dar suporÍe a softwares legalizados ou livres, urilizados no âmbito
daUFMA. de acordo com as competências da equipe do NTI;
_vll- maDrer a rede IJFMA em firDcionamento;
VIII - propor norÍras para aquisição de beqs e contratação de serviços
de tecnologia de infoÌmação e comunicação da UFMA:

Art. 3"
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lX- participaÌ do desenvolvimento de pessoal na área de tecnologìa

1: :olorÍ,nação 
e comunicação na UFMA, junto uo 

"",o, "ornp","i.da fuea de lecursos humanos;
X - atuar.no desenvolúmento, na o(ecução e m participação €m
nrojelos. d.e Tecnologia de Informação e ComLuricaçao 1ìlC; _
constituindo-se_ em um ambienle de pesqüsa e aplicação je novas
tecnoÌogìas de informação e serviços de úformatiàa _ úem como na
caltaçâo de recursos através de projetos. consultoria e serviços;
XI - promover o apoio âos usuátios da estutuÌa de ïC d; UFMA e
difundiÌ e^estimular a utilização das novas tecnologias referenLes à
área de informática medianle cusos, palestras, seminfuios e reuniòes.

CAPÍTULO ry
DÁ ORGAìÍIZAÇÂO

O Núcleo de_ Tecnologia da Ìnformação terá a seguinte eshutura
organlzaclotra I :

I -^ Comitê de Planejamento e Gestão de Tecnologia da Informação
e Comunicação (CGïC);
ÌI - Diretoria;
ÌII - Secretaria;
IV - Gerência Administrativa;
a) Divisão de Suporte
V - Gerência de Rede;
VI - Gerência de Desenvolúmento.

$1' ONTI será administrado por um Diretor, designado e nomeado
. pelo Reitor, escolhido com base em seü coúeçimentos

técnico-científicos e experiência profissional ,"tutiuu Joutur"rã ao-",.argo!ï" 
"i".""ra.

Art 4"

$2"

$4"

Nas ausências e impedimentos do Diretor, este indicará um dos
gerentes para assumiÌ interinamente a dircção do NTL

$ 3" Os Gercntes seÌão escolhidos e norneados pelo Diretor com base em
seus conhecimentos 

_técnico_cientificos e experiênciaprofissional,
preferencialmente corn formação supeúor em rlrea afim à natureã do 

"ãeì ;r; """r"*a.
Os gerentes indicarão os seus subsútutos entre seryidorcs da sua
equipe.

$ 5" A Divisão de Suporte teú um eocarregado, designado peta Düetoda,
escolhido com base em seus coúelcimentos -técnico_cientíÍicos 

eexperiência profissional relativa à natuÌeza do *go qo" 
"*"*".á. 

-
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CAPÍTULO V
DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO EcEsrÀo DE rEcNolocrA DA rNroRúõ;õËèòü"uxrcnçao tccrrcl

Art 5' O Comitê de plllTÌento. e g:stão. de Tecnologia da tnformação eComunicacãô estrutura admitustratiua a" *rãËr- iJn.uttiuo, 
=.rapresidido pelo Direror do Nï e rerã a seguinte composiçãot -- 

*'"'L LUi

I _ Gerente de Desenvolvimenio;
II- Gerente de Rede;
IIÌ_ Gerente Adminishativo:
IV_ Cincos servidores do,núcleo. sendo pelo menos un repÉsentaate
de cada gerência, nomeados pelo Diretori

Àr' 6" o cGTIc reunir-se-riL, ordinariamente na última semana de cada mêse, exhaordinariamente, quando convocado peto Oiìeior aoNff oupor soticitação de mais da mende de seus membros

Art.7' Compete ao CGTIC:

l:JlT"lïj,1:*Ur. avatiar as arividades reatizadas peto núcteo, deiorÍna a perÌnllr uma major interação eoÍe as gerências e melhorcrreclonamento dos habalhos:
ll.- disculir e apoiar a tomada de decisões lécnicas e administrarivas;III - identificar e discutir trovas demand
a" i"r"^uiao 

" "ãÃ*r"#;ï#ïiil:ïïï'";;;ursos 
de tecnoroeia

rv - drscutir e avaliaÌ os aspeclos relacionados à execução da politica
de Tecnologia da Informaçáo e Comunicação da UFMA.

CÀPÍTIJLO VI
DA DIRETORIÀ

f. Dletoria é.o órgão executivo que planej4 dirige, coordena eÍscaltza as arividades do Núcleo de Tecnõlogiã au brtã.n aa;. 
- -- '

Compete ao DiÌetor:

I; TIi::""* "^*,j.teo 
de Tecnotogia da tnformaçào;

l: ï::ï_9: 
, 
""Yar em assuntos do âmbiro de sua competéncia;rv- cuÌnprlr e tazer cumpúr as noEniìs e orientacôes.iôc ó.dâ^"

superiores da UFMA. e do co*ire a" r."nãiog;ãì"ffi;;ilï
Comunjcaçâo (CTIC)i

Y; Y]ï l:*^." :tos 
de serviços retativos à sua uddzde;vr- 

-promover 
esfudos. reuniões e apresenríú suseslões nârâ 

^ilfd:lï:*:"," " 
d"l"nvorvimento das ariüd;;. ;;ï;ì;, "*" "

vr r- zetaÌ peto cuÌnprimenÌo da legisìação vigente quanÌo à utilizacão
dos recursos de hformárica e as on:entações ã;;;üã; õ".d;rï;Sisrema de Administração dos Recr_rJos a. n f-*ati"í ã"'i.t*Público (SISP);
V^ül-^presidir o Comitê de Tecnologia da lúomação e Comlrnicacão
lcrlc) ga UFMA e o comirê de pú"j"rJ;-"'"ë;;ïã;
Tecnologia da Informação e Comunicação (CCffC) ao Nfi----" 

*-

Art. 8"

Art 9'
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lX - fazer proposições sobre a política dç ïC da IJFMA;X.- apÌesenrar relatório anual de gesrão do NTI à Reitoril e o C llClXl- delegar competência- no âmbïo do órga", 
""rn" 

l".rì.,ln.ì,"'à"
descentralização administraúva e rcvogaÍ as delegações Ì1o todo ouem parte;

ï 11,- ::::: : f*": disciplinar na esl.era de suas atribuiçôes;

llll- _,!l:"* o C-ü('-com inÍormações para íìs suas uiiuidud". .lmptementâÌ suas decÌsões;

*:-":1t " :"T*, gpo: gl trabalho. comissões especiais emcaraler permanenle ou transitório, paÌa fins de estud.os ou ãeexecução de atjvidades de interesse do núcleo;
XV-. zelar pelo cumprimento do regirne de rabalho do corpo técnico
admin istrativo:
XVI - propor alterações no Regimento Intemo;
XVI- exercer ouhas atÌibuicões nue lhe lorem confeÍidas peloEstatuüo e Regimenlo Ceral <ta UFMÀ.

CA?ÍTULO VU
DA SECRETARTA

A Secretada tem como atdbúcões:
I.- apoiar adminishativamenie as ativiúdes da Direroria;

ll- iehl"T1j os equipamemos e o marerial de expediente daSecretaria do Núcleo;
t^ll r"""P."., classiÍicaÍ, regiskaÌ, eKpsdir e arquivar acoÌrespo[dência do NTI;
lV - realizar atendimento das chamadas e ligações telelõnicas daDiretoria:
V- orgánizar e controlar a agenda diária da Direçâo;
y r - recigtr e drgúar a correspoDdêqcia. procedeodo à confeÉncia ecorÌeção da mesma;
VII - enviar e-r?aj6 da direçâo aos firncionários e aos diversos órgãosda LiFMA;
VIll- solicìtar diáÌias e passagens pam viageEs;lx - lazer o registÌo das reuniões do núc-íeo. atÌaves da lavrahla cLealâs;
X - cumprir e fazer cumpriÌ as determinações da DiÌetoria.

CAPÍTULO \TTT
DA GERÊNCIA ADMINISTRAI]IVA

Compete à GeÌêÌÌcia Adrninistrativa:
T-. . coordenar e supervisionar a execução das atividades

flTl:lid:"t do^ núcleo, noriiìcando or 
'r"rponrau"t" 

,ãËìãrnegutandades verificadas e encamhhar à Diretoriá as *".ìa"a"ãu.gmves;
[I- supervisionar a manutencâo
patÌimoniais do núcleo;

e a cotservação dos bens

Ill-. exercer o controle do material de expedieite e de consumo donúcleo;
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ÌV- . criar sislemas de acompaÍúramento das alividadesadministraijvas do núcleo e informar à Diretoria quanto à execucàÕ
de dìretrizes e programa. adorudo. 

" 
o, .".pe"ri;;.';;;ìiJ";i-""t""

V - 
fslegar a manutençào e a conseÍvação dâs áreas intema eextema do NTI:

I].__ï:::9:l U,n*rização do serviço de timpeza do núcleo, afero a
em.presas parllculaÌes conhaladas paJa Lal fim;
VtI - realizaÌ. 

_periodicameore, inspeções nas irìslalações hiclráulicas_
rcletorucas e elétricuìs e qo sistema de combate a incêndio, bem comoem todas as dependências do núcleot
VIll - realizar o controle dos acessos às dependênciâs do NTI;ÌX - rever periodìcamenle as rotinas de tabalho. providencìando asarrcraçoes necessânÍls em decorrência das variações de volume oucâÌacterísticas dos serviços;
X,- processar o inventário dos bens móveis e imóveis do núcleo;XI - 

_acompaúar_ a execução dos contratos afetos à sua iíreá de
atuação- no sentido de assegu.rÌ o cumpÌimento d", ;;;; ;;exccução e especificações técnicas estabelecìdas;
XIÌ- planejar, supervisionar, coordenar e avaliar as atividades de
su_porte récnico e da relefonia da UFMA;
XÌÌI- especiÍicar e definir padrões e métodos paÌa as atividades desuporte técnico e da telefonia:
XIV- manteÌ em funcionamáto contínuo o Sistema de Telefonia daUFMA. propondo, quando necessário. a expaÌÌsiio, subsrituicâo.
aquisiçâo ou remanejamento de aparelhos e linhas i"f "tO"-;"-''-*Ãv- executrar repaÌos, instalação e remanejâmenlo de aparelhos elinhas teleÍõnicas;
XVI- manter. ahralizado o catálogo (elemnico intemo e fomeceroaoos necess,ulos para a divulgação no catálogo extemo;

^ 
vÌl- manler o sistema de arifaçâo. servidor de fax e correio de voz

da UFMA;
XVÌ -. propoÌ_ prcjetos que visem à melhoria e a Íacionalização dacomunicação de voz da UFMA:
XIX- acompaúar, conholar e alestar a execução dos serviços
realizados poÍ terceiros sob sua orjentaçâo;
)C( - manler atualìzado o calálogo dos serviços de TTC fomecidos
pelo núcleo;
)Ofi - elaborar pareceres técnicos sobre assuntos relacionados à sua
áÌea de atuação:
)OfiI .- assessoru a DiretoÌia nos assuntos relacionados à áreaadministraúva do NTI e a telefonia da UFMA,
)OOII- desempeúar outras atividades correlatas atribuídas pe1â
direção do núcleo.

Compete à Divisão de Suporte:
I - realizar manuteDção de eaúDament(
a. ur ve, .iuJà.ì;'il;iïJ :ï::.";::ïïffi,ï:ïïi"*ï"ÌI - fazer a recepção técnica. coderì
mrornauca: r e testaÌ equipâmentos de

AÍt.12
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III.- solucionar problemas Ìefercntes ao uso de hardware e software
aplicativos;
lV - estudar as especificaçòes de progÌanas, úsando sua jnsÌalacão:

l. pr::j* assessorâmento na aquisição de novos equipamentos deinrormatÌca e soÍÌwares aplicativos. buscando a implaataçào de novas
recnotoglas em lúormática para uso na instituição;
v I - onenlâr, acompaúar e confolaÌ os serviços desenvolvidos por
terceiros;
VII - emitiÌ pareceres técnicos o laudos na aqúsição de hardware e
software aplicativos;
VIÌl - elaborat relatórios técniços Íeferentes a atendimenlos de ordens
de serviço;
D( - prestar oÌientação aos usurírios quanto ao uso adequado de
equiparnentos de informática e softwares aplicativos;
X -.auxiliar_a direçào e gerèncias em ouüas atividades relevantes epentnentes de acordo com o contexto institucional;
XI - seguir 

.as 
normas e procedimentos definidás pelo Núcleo de

Tecnologìa da tnlormaçào fNTt) e demais 
.rsâ".i; ;pJ;;, ;;

que se retere ao uso dos recursos compuiacionais na UFMÀ;
XII - executar outras atiúdades ale mesma natuÌeza ah:ibuídas pela
direção do núcleo.

CAPÍTULO IX
DA GERÊNCIA DE REDE

Compete à Gerência de Rede:
I - executaÌ a politica de TIC da UFMA nas iireas de sua
competência;
IÌ_- definir e manter a infiaestrutura de rede da UFMA;
III- . mantq a disponibilidade dos sistemas corpoáiuos e dos
serviços de rede;
IV-.garantir os aspectos de segurança da informaçào em lodos os
servrços.e srstemas disponibilizados Da rede UFMA, aÍavés depráticas de padrões intemacionais IV- assessor a düeção do núcìeo na definição de recunos
:ojnputacionajs e ferrdmenras de suporte à gerênciá e de controìe darnüaestrutura de rede da UFMA:
Vl- acompaÍúar evenfuêjs serviços lerceirizados para a manutencão ecxpaÍÌsao da tntraestrutura de redes da UFMAi
VII - acompanhar os contratos afetos à sua área de atuação no sentido

l_"^ï,::^*ïï:,:u1or-enlo dos prazos de ex""uçao 
" 

à.p""ìn"ìiâì,
rccnlcas estabelectdâs:
VIII --promover e coordenar estudos de prospecção Ìecnolósica. nârâidenlilicaÌ novos produtos ou ,.*id" ;;;;;;'uu-i;:';ï;
lnúaestrutuÌa dos recúsos de informálica para uso em iedes; '
TX - 

. 
proceder à avaliação da sarìslaçào dos usuarios emìelaçAo as

atividades sob a responsabilidade da gerência;
X - 

.elaboraÌ pareceres técdcos sotre assuntos Íelaciomdos à suã
fuea de atuação;
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IÌ- sugeÌl e executaÌ a política de Uso dos RecursosCooputacionais e a polítjca de Segurança de TIC;xll_- atender aos usuários dos serviçoi de rede;XIII- realizar treinamentos rclativos a serviços de rede;
XIV - definir e manter a estrutura do sistem u di bì"irp . ,torog"; u

:.T.hnu d_u €erência de segurança (Cenbo ae riarumento' ài
hcrdentes de SeguÍança de Rede _ CSÍRT)r
XV - padronizar a fufraestrutura e ativoí da rede üsando garantir a
homogeneidade da mesma;
XVÌ_- manter o serviço de Voz sobre Ìp;
XVII- desempeúar outras ativi<lades correlatas atribuídas pela
diÌeção do núcleo.

CAPÍTULO X
DA GERÊNCIA DE DESENVOL}'IMENTO

Compete à Gerência de DesenvolvimerÌto:
I- executar a po1ítica de ïC da UFMA nas áreas de suacompetêtrcia;
IÌ - especiÍicar, desenvolver, tesrar, documenÌaÌ, instalar e manter oss$temas comorativos da UFMA:
III -Ìealizar heimmento dos úrários dos sistemas corporativos daUFMA;
Vl - oferecer supone e/ou manuteDçâo dos sistemas corporalivos daIlFMA:
V - deÍìniÌ as melodologias a serem uúlìzadas para desenvolvimenro
oe novos smtemas e funcionalidades:
VI - padronizaÌ as tecnologiâs e fenamentâs que devem ser utilizadaspam desenvolümenlo, manutençào e Tesles nos sìstemas decompetêncr'a da gerênciat

Yll- criar padrôes pam desenvolvimenro (códieo_fonte
oocumenhção e tesres) e para modelagem de banco de dìdosl
-vrtt-, 

sugenr pÍograÌnas periódicos de aLì.ralização em novats
recnoroglas pzúa capacitação dos firncionários do setor;
rÀ - anallsar-periodicamente se os padÌões. técnicas e metodolocias
aoouìoas arnda atendem com eficiência as necessidades da UFI\ìÁ e
se os mesmos esúío acompaúando os avanços tecnológicos;X - definir eqúpes para desenvolvimento de nouo. "projúo. 

" ,"uresponsável;
XI - gercnciar a 

- 
implantação de sistemas corporativos e prcstaÌ

malutenção corretiva nos mesmos:
Xll-- supervisiond o funcìonamenlo dos sistemas implantados pelagerência;
XIll - elaborar, gerencjaÍ e executar projetos para atender a demando
lnema da Universidade 

.ou-, 
quando de seu interesse, cxtemos â ela_

o-oseÍvando sempre a viabilidade lécruca;

Ily : 
analisar solìciraçòes de mudanças nos sisremas coÍporativos

levonoo em consldemção a viabilidade lécnìca das mesmas;
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Art. 16

Art. l7
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XV.-. acomparúar os contÌatos afetos à sua área de atuação no

:::113 
e-*::c*.* o cumprimento dos prazos d; ;;;Jã";especlttcações técnicas eslabelecidf,s.

XVI - proceder à avaliuçao au,uii"iuçao aos usuários em relação àsatividades sob a Ìesponsu'bilidude da g"r"o",4
XVII.- elaborar pareceres tecnicos sãbre assuntos relacionados à suaárea de atuação;
XVIII - assessorar a Diletoria e as demais gerências no que dizÌespeito a sua áÌea de coúecimento:
XD( - desempeúar outras ativiáades coÌÍelatas atribuídas pela
direção do aúcleo.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINÁÌS

O presente Regimento Intemo eotra em ügoÌ da dara da publicação
após sua aprovação pelo Consetho de Adrn_üirt uçaofCONJeô.--'-"

Os casos ornissos serão aprecia<los pela Diretoria do Nï.
Ficam revogados os atos nomativos inúemos do Nï em senüdocontrário.


