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PDTI

Foi votado e escolhido pelo Comitê de TI a
Missão, Visão e Valores de TI.
Missão: Oferecer soluções de excelência
para o gerenciamento dos processos, recursos e
ações de tecnologia da informação, apoiando a
gestão do CAU/RS.
Visão: Tornar a TI estratégica no suporte
para a tomada de decisão apoiando nos processos
institucionais e infraestrutura necessária, de forma
integrada.

Ações esperadas do Comitê de TI
1. Reunião para priorização das Necessidades
de TI;
2. Leitura e avaliação do PDTI, dos capítulos
1 a 9.
Ações esperadas do Grupo de Elaboração do PDTI
1. Prosseguir com ações previstas no
cronograma.
Ações esperadas do Jurídico
1. Avaliação sobre doação de bens a outros

Valores:
Excelência
Organizacional;
Comprometimento
com
a
inovação;
Democratização da informação e conhecimento;
Qualidade; Segurança.
O Grupo de Elaboração do PDTI validou
todas as necessidades de TI com as Gerências e
elaborou a lista que está anexada a este Status
Report. Deverá ser marcada reunião do Comitê de
TI para que seja realizada a priorização destas
necessidades, uma vez que algumas deverão se
tornar projetos que demandarão esforço adicional,
por parte da TI do CAU/RS.
Sobre o tema Desfazimento de Bens, foi
solicitado ao Jurídico que fizesse uma verificação
sobre a possibilidade de doarmos equipamentos
diretamente a outros CAU/UF ou de que forma isto
poderá ser realizado.

CAU/UF.
Próximo Status Report

28/OUTURO/2016

Foi realizada a redação dos capítulos 1 a 9 do
PDTI. Os mesmos deverão ser lidos e avaliados pelo
Comitê de TI.
Foi revisado e redefinido o Cronograma para
a elaboração do PDTI.
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Cronograma Ajustado

Necessidades de TI

Status Report PDTI

ID

Tipo de
Necessidade de
TI
1 Aquisição de TI

2 Aquisição de TI

3 Aquisição de TI
4 Aquisição de TI

5 Aquisição de TI

6 Aquisição de TI
7 Aquisição de TI

8 Aquisição de TI
9 Aquisição de TI
10 Aquisição de TI
11 Infraestrutura de TI

12 Infraestrutura de TI

13 Infraestrutura de TI

14 Infraestrutura de TI

15 Infraestrutura de TI
16 Infraestrutura de TI

17 Infraestrutura de TI

18 Infraestrutura de TI

19 Infraestrutura de TI
20 Infraestrutura de TI

21 Pessoal de TI
22 Serviços de TI

23 Sistemas e
Soluções de TIC
24 Sistemas e
Soluções de TIC

25 Sistemas e
Soluções de TIC
26 Sistemas e
Soluções de TIC
27 Sistemas e
Soluções de TIC
28 Sistemas e
Soluções de TIC
29 Sistemas e
Soluções de TIC
30 Sistemas e
Soluções de TIC

Descrição da Necessidade de TI

Justificativa

Origem

Aquisição de softwares para novos
computadores (antivírus, office, CAL)

Manutenção das atividades do
CAU mais perto/ Ger. Atendimento
CAU/RS e implantação do CAU
e Fiscalização/Ger. Geral
Mais Perto
Aquisição de 2 adaptadores VGA para Auxiliar nas atividades da equipe de Ger. Atendimento e Fiscalização
HDMI e 2 apresentadores de slide com fiscalização
wireless
Manutenção das atividades da
Gabinete da Presidência
Aquisição de Adobe Creative Cloud
equipe de comunicação e eventos
Substituir desktops (44) e notebooks
Manter parque tecnológico
Ger. Geral
(10) fora de garantia
atualizado promovendo a
substituição dos ativos defasados
Melhoria na comunicação com
Ger. Geral
Aquisição de equipamentos e sistemas
outros CAU/UF
para montagem de Videoconferencias
Aquisição de software para edição de
PDF
Aquisição de módulos de memórias,
placa mãe, placa de vídeo e baterias
para reposição nos computadores do
CAU/RS
Aquisição de ferramenta para gestão
por processos
Contratação de banco de horas de
suporte de TI
Aquisição de assinatura digital para
todos os funcionários e conselheiros
Aquisição de câmeras GoPro para os
furgões Cau Mais Perto (1 fixa e 1
móvel para cada, totalizando 6)
Serviço continuado de impressão,
disponibilizando no mínimo 12
impressoras multifuncionais
Aquisição de equipamentos para uso
da Fiscalização (Modem 4G, Telefonia
Celular)
Aquisição de 04 GPS para os carros
atuais do CAU. Caso a frota seja
renovada, verificar a possibilidade de
serem adquiridos com GPS integrado
e software mylink.

Auxiliar nas atividades diárias dos
empregados do CAU/RS
Manutenção básica dos
computadores do CAU/RS

Ger. Geral

Implantação de gestão por
processos
Melhorar o suporte e atendimento
aos usuários

Ger. Planejamento

Manutenção das atividades do
CAU/RS (11) e implantação do
CAU Mais Perto (3)
Manutenção das atividades de
Fiscalização do CAU/RS e
implantação do CAU Mais Perto
Manutenção das atividades do
CAU/RS

Auxiliar nas atividades diárias dos
empregados do CAU/RS
Descarte de ativos de TI
Eliminação de computadores e
equipamentos de TI fora da
garantia
Melhorar e ampliar a disponibilidade de Melhorar a segurança e
acesso e velocidade da rede do
disponibilidade das informações
CAURS
Permitir que haja controle de acesso
Melhorar a segurança e
ao servidor de arquivo (Active
disponibilidade das informações
Directory)
Melhoria da infraestrutura lógica e física Melhorar o atendimento e
do Datacenter
produtividade
Permitir segurança dos dados, em
Rotina de armazenamento de fitas de
local fora do CAU/RS, para casos
backup off site
de desastres
Fornecer capacitação para a equipe de Manter equipe de TI qualificada
TI
Subsídios para apoiar em
Rotina de avaliação dos serviços do
contratações hoje não permitidas,
CSC
pois pagamos o CSC
Implantação CRM e BI
Melhorar o atendimento e
produtividade
Implantar software para comunicação Permitir que os empregados do
interna
atendimento tirem dúvidas sem
necessidade de fone ou presencial

Implantar sistema de arquivo
permanente (CAP)
Implantar sistema de gestão de
biblioteca (Biblivre)
Avaliar e implantar sistema para gestão
do museu

Ger. Planejamento
Ger. Planejamento

Atender ao Decreto 8.539/2015
Atividades do CAU Mais Perto

Armazenamento de dados em nuvem

Implantar sistema de Compras e
Contratos
Avaliação de ferramenta para pesquisa
de clima organizacional, dúvidas e
sugestões
Implantar sistema de controle de
protocolo

Ger. Planejamento/Gabinete
Presidência (Comunicação)

CAU mais perto/ Ger. Atendimento
e Fiscalização
CAU mais perto/ Ger. Atendimento
e Fiscalização/Ger. Geral
Ger. Atendimento e
Fiscalização/Ger. Administrativa
Ger. Atendimento e Fiscalização

Ger. Geral
Ger. Planejamento

Ger. Planejamento

Ger. Planejamento

Ger. Planejamento
Ger. Planejamento

Ger. Planejamento
Ger. Planejamento

Ger. Atendimento e Fiscalização
Ger. Atendimento e Fiscalização

Melhorar o processo de Compras e Ger. Administrativa
Contratos
Fortalecer o sistema de gestão
Ger. Geral
institucional
Melhorar o processo de Protocolo

Ger. Geral

Guarda, catalogação e
Ger. Técnica
organização das ARTs após a sua
digitalização.
Permiter a catalogação dos
Ger. Técnica
documentos do CAU/RS
Permiter o organização do acervo Ger. Técnica
do museu do CAU/RS
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