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Senhor Secretário Geral

Encaminhámos para ciência do Conselho Universitário, as decisões aprovadas pelo
Conselho Deliberativo para a Área de Tecnologia da Informação da USP conformeAta da 3a
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2017/

b) Minutada Portariapara Uso de ServiçosComputacionaisàs fls. 108 a 111, publicadasob a
Portaria GR no7141 de 02/03/18 às fls. 1141
c) Minuta de Alteração da Portaria GR no 4973 de 04/03/11 que trata sobre as normas para
registro de Subdomínio da USPnet às fls. 106 a 107, publicada sob a Portaria GR Ro7123 de

22/02/18àsfls.115
d) Minuta do 2' Termo Aditivo de Prorrogação

do Convênio OPEN-USP às fls. 97,já assinado

e publicado,conformeàs fls. 116 a 118.
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Relatório dos Projetos, Produtos e Atívidades - STI 201 5. 2016e
Planejamento para 2017

Magnífico Reitor.

Encaminhámospara a aprovaçãodo Conselho Deliberativo para a Área de TI da USP,
na próxima reunião agendada em 29/1 1/2017, os seguintes documentos:

1) Relatório dos Projetos, Produtos e Atividades da STI de 2014 a 2017, às fls. 75 a 94.
disponível também em

.

2) Minuta da Portaria para uso de serviços computacionais, às fls. 95 a 96, já aprovada

pela PG sob parecer PG.P.10730/2017,processo 2016.1.25718.1.81
3) Minuta do 2o Termo Aditivo de Prorrogação do Convênio IPEN-USP, às fls 97,já

aprovada pela PG sob eConvênio Ro39719, processo 2015.1.70.84.6.
Cabe ressaltar que os documentos referenciados acima foram também aprovados
r
pelo
Conselho Gestor da STI.

Com protestos de estima e consideração
São Paulo. 23 de novembro de 2017
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1. Resumo
Como síntese dos significativos resultados obtidos com o novo posicionamentoestratégico da
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), destaca-seo novo modelo de Governança

implantado. Observa-seque as ações que antes eram reativas,desarticuladase fragmentadas
passaram a ser planejadas e executadas a partir das demandas estratégicas estabelecidas pelas
áreas-fim da universidade. Esse posicionamento estratégico teve como alicerce a transformação

gia!!a! de processos acadêmicos e administrativos. Neste relatório serão descritas as
características da TI da USP e os resultados obtidos no período 2014-2017.
1.1 . Caracterização

da TI na USP

©

l0.654 equipamentosde rede;

©

57.400 equipamentosconectados;
600km de fibra ópticas

©

interNuvem com 20 Petabytes de disco 5 mil processadorese 250 Terabytes de memória
RAM;

©

High Performance

Computing

(HPC) com:

equ/pamenfo B/ue Gene/Q (convênio USP-Rice University) - 209 teraflops de
performances384 cores; 1024 nós; 16 cores por nó; 16 GB RAM por nól 32 nós
(51 2 cores) mínimo de recursos por job;

cluster Águia: 64 servidoresfísicoscom 20 cores, 512 GB de RAM e
Filesystem com 45 TB para arquivos temporários;

Cluster Lince: 32 servidores com 16 Cores Intel(R) Xeon(R) E7- 2870 (@
2.40GHz, 2 placas Testa K20m e 129 GB RAM cada servidor e Filesystem com

55 TB para arquivos temporário.
45 sistemas corporativos em funcionamento para 120 mil usuários;
700 mil instâncias/ano de processos informatizadasl
©

220 mil contas de e-mail.
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1.2. Síntese dos principais resultados na gestão 2014-2017
Gestão de Contratos: revisão de contratos de serviços de infraestrutura terceirizados nas

áreas de Conectívidade,interNuvem e Sistemas, resultando em economia de
aproximadamentede 58 milhões de reais.
.

Recursos Humanos: consolidação de uma nova estrutura administrativa e operacional

que resultouna racionalizaçãode aproximadamente
37% da equipe e em economiade
aproximadamente 30 milhões por ano com folha de pagamento.
Tabela 1: Evolução da folha de pagamento da STI no entre 2013 e 2017
Número de Funcionários
Folha Mensal

2013'

201?"

385

242

R$ 3.960.000.00

R$ 2.710.000.00

Quadro de agosto/2013 corrigido pela folha de outubro/2017
8

Resultado

l R$ 1.418.000,00

Folha mensal Outubro/2017

Resultados de destaque em Conectividade:
aumento da capacidade

da rede USPnetl92jl93jt«l;

aquisição de 300 câmeras para monitoramento eletrõnico;

investimentospara aumentoda resiliência da rede USPnet
implantação do prometoWi-fi USPnet 2.01
aquisição de sw/achespara a camada de acesso.
©

Resultados de destaque em interNuvem:
regularizaçãodo contrato de hospedagem da interNuvem USP;
migração da orquestração da interNuvem USP para código aberto com a implantação
da plataforma C/oudSfack;
ampliação dos recursos computacionais para 20 Petabytes em disco, 250 Terabytes
de memória RAM e 5 mil processadoresl
migração da plataforma de e-mails USP para o Google [B3nw];
regularização do uso da interNuvem para fins administrativosl
convênio

RICE-USP

para compartilhamento

do uso de H/gh Pe/fonnance

(HPC)
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Resultados de destaque em Sistemas:

Transformaçãodigital de processos Acadêmicose Administrativos: expansãode
62% de processos informatizados e alcance 700 mil instâncias informatizadas de um
total aproximado de 1.1 milhão de processos/ano para 120 mil usuários na USP

Tabela 2: Evolução das operações automatizadas entre 2013 e 2017

Número aproximado de operações'àutomatizadas

Sistemas

2013.8189i: .l. RmlãÊê2017
8ãi . 1: ÊÍI Resultado
Apoio Acadêmico

280.000

400.000

T 120.000

Apoio Administrativo

160.000

300.000

T 140.000

Atendimento

às

Solicitações

de

Serviços

Cínicas (SSUs):

atendimento a

aproximadamente 21.500 solicitações encaminhadas pelas áreas-fim da USP para
manutenção evolutiva nos sistemas corporativosl

Aplicativos móveis: desenvolvimento de 6 aplicativos móveis (Bibliotecas USP,
Campus USPlos],Cardápio USP, Jornal da USP, E-card USP, Telefones USP) em
parceria com órgãos da Universidade [66]]6z].
Desenvolvimento

e Manutenção evolutiva:

novos sistemas e ll

desenvolvimento e implantação de 23

transformações de grande impacto em sistemas corporativos

existentes, com destaque para os seguintes:

otimização do sistema de Recursos Humanos: implantaçãoe otimizaçãode
procedimentos que modernizaram a gestão, agilizaram as etapas de aprovação e
eliminaram os trâmites em papel;
gestão da informação

de projetos

(GiP): desenvolvimento e implantação do

sistema de gerenciamento de projetos científicos integrávelàs agências de fomento
e aos convênios com a USP para racionalização do esforço dos pesquisadores na
gestão de seus projetos;

portal de convênios: desenvolvimentoe implantaçãodo sistemapara gestão de
convênios na USP para melhorada da eficiência na tramitação para aprovação de
convênios (IC, bolsas bilaterais e internacionais)l
sistema de votação (He//os Vof/ng); adaptação e instalação de um sistema

seguroe auditávelpara realização
de votações
eletrõnicas
de eleiçõese
referendos em larga escala, com destaque para a eleição realizada em 2017 para
5
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escolha do reitor e do vice-reitor da USP. O sistema já permitiu 1.265 eleições
eletrõnicas, com mais de 80 mil votos, abrangendo desde representações em
co[egiados

até

a esco]ha

de diretores

e reitor

[õ1]]6sJ]l03]Elm] [los[[loeEl07]]100]]109]]1 10]]111].

sistema para gestão de admissão de docentes: implantaçãode um novo fluxo
de gestão de admissão de docentes com o desenvolvimento das seguintes
funciona[idades: inscrição, edita] de concurso. aprovação, posse e exercício w].
sistema

campus:

desenvolvimento

do sistema de Gerenciamento de Campus

Universitário, construído para centralizar, num único sistema, todos os processos
automatizados no âmbito de prefeituras, segurança e gestão ambiental

[541166].

plataforma Alumni USP (ex-alunos em contato com a USP): implantaçãode
uma plataforma informatizada que oferece uma rede de relacionamentos entre os
titulados em graduação e pós-graduação na USP [39j]60]]1011.

sistema de gestão de processos jurídicos: aquisiçãoe implantaçãodo sistema
de gestão de processos da Procuradoria Geral que busca atender a redução do
trâmite em papel, o gerenciamento do andamento interno de processos, a gestão
de pareceres,a distribuição de processos e as atividades dos procuradores[llq;
plataforma Rucard 2.0: desenvolvimento e implantação do sistema eletrõnico para

aquisição de créditos e acesso aos restaurantes universitários (bandejões),
possibilitando ao usuário comprar créditos pela internet ou pelo aplicativo Cardáp/o
USP para ce]u]ar e efetuar o pagamento por meio de boleto bancário [9a]199].
gerenciamento de metas: desenvolvimento de uma plataforma informatizadapara

gestão e acompanhamentoda execução do plano de metas que se integra ao
Portal Transparência da USP [25]]26]]27];

gerenciamento solicitações da Superintendência do Espaço Físico (SEF) sistema Acrópole: sistema que gerencia as solicitações da SEF e o controle das
intervenções decorrentes dessas solicitações.
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Modelo de Governança da STI

O desenvolvimento dos projetos. produtos e atividades da Superintendência de Tecnologia da

Informação(STI) da Universidadede São Paulo (USP)nos anos de 2015, 2016 e 2017 foi

potencializado
tendo em vista a definiçãode uma nova estruturaadministrativa
e
operacional (Peso/ração (./SP 7025, 03/í2/2074,11l].A estrutura definida é parte de um novo modelo

de Governança de Tecnologia da Informação que posiciona estrategicamente a STI, juntamente
com os seus Centros de Tecnologia da Informação de São Paulo (CeTl-SP), Ribeirão Preto (CeTl-

RP), São Carlos (CeTl-SC) e Piracicaba(CeTl-LQ), bem como o Núcleo de Bauru, como
provedores de serviços computacionais (atívidades-meio) essenciais à realização das atividadesfim da USP
O novo modelo de Governança de Tecnologia da Informação teve como premissas a qualidade, a
agilidade. a confiabílidade e o menor custo (racionalização) dos serviços computacionais. Esse
novo modelo orientou a definição das seguintes estratégias:
especializar a STI em três competências: Conectividade,

interNuvem e Sistemasl

. atender as demandas de TI de forma unificadas
intensificar o uso racional e sustentável dos recursos computacionais;
promover atualização tecnológica dos recursos humanos;

A definição dessas estratégias e seus respectivos planos de ações fundamenta-se, então, no
reconhecimento da !Lsgne...un..gewlse

essencial e que, posicionado como atividade-meio,

torna-se um facilitador para a realização das atividades-fim da Universidade de São Paulo.

Essa estratégia possibilitou uma fase da
com elevação da
qualidade e da eficiência dos serviços computacionais para apoio às atividades acadêmicas e
administrativas da universidade.

O posicionamento da TI como um serviço é evidenciado na nova Missão estabelecidapara a STI
que também orientou a definição das estratégias apresentadas. Essa nova Missão foi definida
como

Prover com qualidadee eficiência os serviços de tecnologia da informação
para apoio às atividades administrativas e acadêmicas da Universidadede
São Paulo
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A Missão orienta, ainda, o fortalecimentode uma estratégia de governança baseada em entregas
e com enfoque na qualificação profissional de recursos humanos e de serviços computacionais.

A definição das estratégias foi norteada por um acumulado de convicções que direcíonam sua
trajetória, explicitadas na seguinte Visão estabelecida para a STl:

"Ser referência como provedor de serviços computacionaispara apoio direto
ou indireto às atlvidades-fim da universidade'.
Norteados pela Visão buscou-se na Competência de Conectivídade, consolidar a USPNet sem fio

e racionalizar a utilização dos /loas de alta velocidade. Na Competênciade interNuvem buscou-se

oferecer uma infraestrutura computacional sustentável e não dependente de tecnologias
específicas. Na Competência de Sistemas objetivou-se o desenvolvimento de um Portal único de
serviços computacionais. apoiado em técnicas padrões de modelagem de dados e implementação

de testes automatizados. Assim, as metas definidas para a gestão 2014-2017 anos foram
definidas por competências e explicitadas da seguinte forma:

'

conectividade: elevar a USPnet de 10Gbps para 100Gbps e Consolidar a USP sem fio;
interNuvem + HPC: oferecer uma infraestrutura computacional sustentável;

sistemas: atingir 70% da informatizaçãoe otimizaçãodos processosacadêmicose
administrativos da USP por meio de serviços computacionais apoiados em técnicas
padrões de modelagem de dados, implementação e testes automatizados.

O propósito fundamental daSTI. declarada em sua missão, aliada à identificação do
posicionamentofuturo que norteiam as ações atuais, explicitadaem sua visão, direcíonaramà
definição das estratégias e metas apresentadas anteriormente.Essa estratégia conduziu o
alcance dos resultados significativos apresentados de forma detalhada a partir da seção 3.
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3. Resultados Detalhados: Produtos e/ou Atividades entregues na
Gestão 2014-2017
O modelo de governança constituído favoreceu o planejamento e desenvolvimentodos produtos e
atividades listados a seguir. As ativídades estão em consonância com o PIeDade Metas da USP

para a gestão 2014-1017e são organizadasem atividadesde apoio e em atividadesdas três
competênciaschaves da STl: Conectividade,interNuvem e Sistemas.
Outros detalhes podem ser obtidos também na apresentação realizada no CO para ciência dos
Senhores Conselheiros em 06/12/2016 por meio do
dos slides utilizados.
3.1

ião e

Produtos e atividades de apoio à STI
e

Estrutura administrativa e operacional; consolidação da nova estrutura administrativa e
operacional definida na Peso/ração USP 7025, 03/Í2/20Í4ni, resultando na mobilidade e
compartilhamento de Recursos Humanos da área administrativa com a administração

central da Universidadee unidadesde ensino. Além de direcionar a STI para atividades
essenciais de TI, essa nova estrutura resultou na redução de 143 funcionários do quadro
funcional da STI, com detalhes observados na tabela 3. O valor economizado
mensalmente foi de R$ 1.418.000,00. Esse valor multiplicado por 12 meses e usando o
fator de 1.8 (que corresponde aos encargos trabalhistas) totaliza R$ 30.628.000.00 de
redução com recursos humanos em TI e que foram compartilhados com outras áreas na
Universidade.
Tabela 3. Evolução do quadro de funcionários da STI entre 2013 e 2016

Funcionários

2013

Folha mensal
Funcionários

201

150

Folha mensal
Funcionários

L

Redução

(economia)

(R$ 2.655) (R$ 315)
25

(R$ 1.654) (R$ 213)
:104

(R$273)

(R$ 303)

27

25

(R$ 240)

(R$ 269)

9

5
+

«

Folha mensal

R$ 1.001 IR$ 102)

(R$33

IR$ 33)

Valores em milhares de Reais (R$), considerando o quadro de funcionários em agosto de 2013 e corrigido
pelos valores da folha de pagamento de outubro/201 7. " Folha Mensal: Outubro/2017.
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Um quadro comparativo entre o gasto com folha de pagamento mensal de profissionais de

TI na Universidadede São Paulo. tomando como base a folha de outubro de 2017, é
apresentado na tabela 4. Nessa tabela. observa-se que o valor percentual dos pagamentos
realizados para os recursos humanos da STI e das unidades vinculados à carreira de TI em
relaçãoao total dos valores pagos na USP é de 3,48%.
Os pagamentos realizados para os profissionais de TI na STI em relação ao total da USP
representam 1,01% em relação ao total da USP. Incluindo os servidores administrativos. o
valor percentual da STI chega a 1,17%.

Tabela 4. Quadro comparativo da folha de pagamento mensal na Universidade de São
Paulo em outubro de 201 7.
Folha de Pagamento Mensal(Ativos na USP)

ValorTotal

%da

Qtd

falha

%de

Profissionais de TI.na USP.(STI + Unidades)
(analistas de Sistemas + digitador + operágoreg de

computador + programadores de comliutador t
programadores de sistemas + técnicos de
mantiténêão eletrõnica +;técnicas:de iedé dé
computador:+ técnicos de telecéúunicações +
téciliéos de informática
Profissionais de TI nas Unidades

7:564.042,65

762 3,48%

5.247.488.53

556 2.42% 69.4%

73%

2.189.114.89

195 1.01% 28.94%

27%

100% 100%

(analistas de Sistemas + digitadores + operadores

de computador + programadores de computador +
programadores de sistemas + técnicos de
manutenção eletrõnica + técnicos de rede de
computador + técnicos de telecomunicações +
técnicos de informática

Total: Funcionários na STI (somente TI)

74.209.48

5

Funcionários CETl-SP: Apenas TI

1.545.445.87

137

Funcionários CETl-RP: Apenas TI

177.091.46

17

Funcionários CETl-SC: Apenas TI

164.121.02

Funcionários CETl-LQ: Apenas TI

228.247.06

17
19

Funcionários STI - SP: Apenas TI

Total: Funcionários na STI ÍTI + Administrativo
FuncionáriosSTI -SP (TI + Administrativo)

2.539.467.19
161.907.47

242 1.17% 33.57%
15

Funcionários CETl-SP (TI + Administrativo)

1.654.917.54

150

Funcionários CETl-RP (TI + Administrativo)

240.520.42

27

Funcionários CETl-SC (TI + Administrativo)

213.364.70

25

Funcionários CETl-LQ (TI + Administrativo)

268.757.06

25

Fonte: Portal da transparência (
(')Valores nominais da Folha de

)
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O valor anual nominal com a folha de pagamento da STI (TI + administrativos) em 2017 foi
de R$ 30.473.606,28 (R$ 2.539.467,19 x 12) que multiplicado por 1.8 (custo de encargos)
totaliza aproximadamente R$ 54.852.491,30. Por outro lado, o valor anual nominal com a
folha de pagamento de TI das unidades da USP foi de R$ 62.969.862,36 (R$ 5.247.488,53 x

12) que multiplicadopor 1.8 totaliza aproximadamenteR$ 113.345.752,00. Somando os
valores da STI e de TI das unidades obtêm-se o valor total de R$ 176.006.302,00 por ano.

Já o gasto com o custeio e investimentoda STI em 2016 de acordo com o Painel do Gestor
foi de aproximadamente R$ 26.000.000,00. Não há uma forma objetiva de apurar os gastos
com custeio e investimento de TI das unidades. Entretanto, estima-se que o total não
ultrapasse R$ 20.000.000,00 por ano. Assim o valor estimado com recursos humanos,

custeio e investimentode TI na USP com recursos orçamentáriosé de aproximadamente R$
223.000.000,00. Esse valor comparado com a dotação orçamentária em 2016 na USP
representaaproximadamente5%.
e

Gestão Técnica de Contratos:

revisão de contratos de serviços de infraestrutura

terceirizados nas Competências de interNuvem, Conectividadee Sistemas, resultando em
economia de aproximadamenteR$ 58.000.000,00 entre 2015 e 2016, como exemplificado
a seguir:
e

redução do custo do Wi-FI R$ 30mi para R$ 14 mi = R$ 16 mi
monitoramentopor câmeras e sensores de R$ 25 mi para R$ 11 mi = R$ 14 mi
eliminação do contrato de manutenção da interNuvem = R$ 12 mi/ ano
redução do contrato de //nks de alta disponíbilidade= R$ 4 mi/ano

'
e

redução contrato Sybase de R$ 2.6 mi para R$ 1.4 mi = R$ 1.2 mi/ano
Implantação do software livre OTRS para serviços de atendimento = R$ 450 k /ano
cancelamento contrato de telefonia para linhas diretas = R$ 240 k /ano
redução Licenças Microsoft de R$ 535 k para R$ 407 k = R$ 128 k /ano
projeto reserva técnica FAPESP 2014/24575-5 + - R$ 10 mi

©

Readequaçãoe reorganizaçãodo espaço físico: projetoExecutivodo Planode Obras
de São Paulo, São Cardos e Piracicaba. Reforma de salas, estúdio de gravação,

impermeabilização
de laje e reconstruçãode arrimono prédioadministrativodo CeTI
SC/STI

Evidências: edital de Tomadade preços SEF n' 36/2015 para elaboraçãodo prqeto
executivo completo de reforma dos blocos "A", "B" e edifício da STI [a. Processo
15.1.1631.55.8 - Contrato 003/2016-lCMC
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e

Divulgação

da organização

da STl: reformulação

do site para atender às novas

diretrizes, oferecendo ao usuário maior facilidade de encontrar o serviço desejado, além de
apresentar e História de TI da USP
Evidências: site Institucional da STl[3][4][q evento de celebração do cinquentenário da TI

na USPt61
e lançamento da revista 'História de TI da USP'tn.
.

Realização do Evento GEINFO: I' Encontro de Educação Continuada em TI (28 a 30 de
março de 2016).

Evidência: website do eventoto[ e Matéria relacionada [49]
.

Realização do evento CAYPIRA: evento estadual de Phyton em Ribeirão Preto (25 a 26

de junho de 2016). ParceriaCeTl-RPe Grupo de usuários Python de RibeirãoPreto
(GruPy-RP).

Evidência: Website com divulgação do evento

[74]

Realização do evento "Sistemas que Desenho/vemos" em Ribeirão Preto: evento de
divulgação dos sistemas em desenvolvimento com participação de CeTl-LQ/STI, CeTlSC/STI e CeTl-RP/STI. Evento realizado em 22/03/2016.
.

Oficina do Moodle USP: promovida pelo CeTl-RP/STI com o apoio do IEA-RP,na Sala de
TeleEnfermagem e proferida pelo prof. Dr. Ewout ter Haar em lO/1 1/2016.

Evidência: divulgado nas listas de e-mail do campus, no Facebook e no Boletim do
Campus.

Organizaçãoe automatizaçãodo atendimentoaos usuários da STl: implantação
de
dashboard para acompanhamento do fluxo de atendimento e instalação de hof-/fne para
contato das unidades com a STl; redesenho de fluxos e processos para atendimento.

Unificação do Catálogo de Serviços dos Centros em um único catálogo da STI, com
desenvolvimento de aplicativo de licenças de software; desenvolvimento

de um novo

sistema para Sew/ce Deck (OTRS) com Integraçãoda STI e dos Centros em um único
canal de atendimento.

Cooperação Técnica com as Seções de Informática das Unidades: cooperaçãoque
enfatiza os serviços de e-mail, políticas de segurança, compra centralizada e sala próaluno.

Organização e automatização do atendimento aos usuários da STl: implantaçãodo
aplicativo de controle de licenças de software (Glise), desenvolvido pelo CeTl-RP para
12
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permitir que o usuário final faça as requisições, instale e ative os softwares institucionais e
do convênio /L4/croso#Se/ecf por conta própria, mediante a autorização da Unidade, mas
sem a intervenção do Atendimento STl; conclusão da transição para o novo sistema de
chamados, com treinamento das demais equipes (I' e 2' nível) em todos os Centros e

acompanhamentodo fluxo de atividades para ajustes de desempenho; criação de um
sistema unificado de comunicação de ocorrências baseado no open source Sfashl)oard.
e

GIT/USP: sistema de controle de versão distribuído e de gerenciamento de código fonte. O

serviço é oferecido pela STI para divulgação de forma centralizada dos projetos e sistemas

desenvolvidos pelas unidades; implantação de um site que reúne todos os projetos
implantados pelas Seções Técnicas de Informática nas unidades.
Evidências: website do Sistema de Controle de Versão]55]

3.2. Produtos e Atividades entregues pela Competência de Conectividade
e

Manutenção

e evolução

da infraestrutura

existente. atendimento às solicitações

encaminhadasà STI para: 1) prqeto, instalação e manutençãode infraestruturade rede
local e sem-fio, e rede de telefonia; 2) prometo,instalação e manutenção de cabeamento

óptico e metálico que compõem o l)ackbone de comunicação; 3) instalação e manutenção
de microinformática(em campo e laboratório), rede (dados e voz) e de outras naturezas; 4)

manutenção no sistema de iluminação em Ribeirão Preto. Em 2015 foram registradas

aproximadamente
7.000solicitações,
com o registrode encerramento
de
aproximadamente 80% destas. Em 2016 foram registradas aproximadamente5.600
solicitações, com o registro de encerramento de aproximadamente 95% destas.
e

Padronização e implantação das redes Wi-FI USP: prqeto que viabilizoua expansãoda
rede sem-fío (w/-0) para conexão à Internet em ambiente interno das edificações e a
criação de pontos públicos importantes (hofspofsJde w/-# em ambiente externo (oufdoor),
ampliando o acesso a essa rede em toda Universidade.
Evidências: Processo 15.1.27763.1.0 - Pregão para Registro de Preços, Edital 7/2016, Ata
de Registro de Preços 87.335/2016.

Matéria RelacionadaErsj-

USPnet sem fio 2.0 (Wi-FI): ampliação da abrangência, desempenho e segurança de
ambientes l/V7-F/na USP
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Evidências: ofício STI 058 2015 de 15/09/2015[9t;palestra de apresentação do prometoOo]
e Processo de Compra 15.1.27763.1.0ls'j Ofício STI/0068/2016 e Ofício STI/0085/2016
divulgados através da lista gestores-ti.
B Chamados

na Competência

Conectividade.

a relação dos chamados

técnicos

encaminhadose atendidos pela Competênciade Conectividadeé apresentada na tabela 5.
Tabela 5. Distribuiçãodos chamados atendidos pela CompetênciaConectividade
Centros

2015

Tipo de

solicitação

Registradas

Encerradas

Regístradas

Encerradas

Registradas

Encerradas

2467

2380

2681

2656

1598

1513

3618

3274

2549

2247

2149

1992

930

744
570

397
440

363

747

416

B21

732
767

278

179

160

316

295

97

33

520

516

253

1048

1462

1394

Suporte

472

467

801

797

Microinformática'

295

4

28

27

449

246

551

513

2380

532

325

317

Microlnfomiática
CeTl-SP Rede Voz e
/STI
Dados

OutrosServiços
Microinformática
CeTl-SC Rede Voz e
Dados
MicroinforTnática
CeTl-RP Rede Voz e
Dados

Rede Voz e
CeTl-LQ Dados

2467

Suporte

e

2017

2016

Infraestrutura óptica para gestão e monitoramento: apoio técnico e desenvolvimento

das especificaçõestécnicas da infraestrutura óptica necessária ao projeto de implantação
de um sistema inteligente de monitoramento por câmeras nos campaCUASO e EACH, o
qual expandirá os recursos de monitoramento remoto de espaços físicos, vias públicas e
de circulação de pessoas. Este projeto contempla outras duas fases no biênio 2016-2017

executadas pela Competência interNuvem, a saber: (1) instalação de câmeras e (2)
infraestrutura de software.

Evidências: Processo 16.1.95.84.0 - Pregão Eletrõnico,Edital 16/2016 (Câmeras e
infraestrutura de software), Processo 15.1.14611.1.1 - Concorrência Nacional, Edital
O1/2015 (Rede óptica GPON).
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. Informatizaçãodos processos de gestão de telefonia Móvel.expansãodas
funcionalidades do sistema corporativo de telefonia móvel para permitir a gestão de custos
porlinha.
Evidências: website do sistema [rõ]

Renovação do contrato do link de conexão CeTl-RP, CeTl-SC, CeTl-LQ, CeTl-SP -- lO
Gbps. homogeneização da capacidade em 10 Gbps de tráfego de dados entre capital e
interiorvia USPNet.

Evidências: websíte do ambiente de monítoramento [rz] Matérias relacionadas [9211931194]

e Renovação
do contratode links de conexão:Renovação
de contratode linksde
conexão a partir do CUASO com as seguintes velocidades: USPLeste a l Gpbs; MAC
lbirapuera a 300 Mbps; e, CEUMA a 20 0Mbps.
.

Implantação

de novos

links:

Cardio

(CEFER/PUSP-RP/FMRP).

Núcleo

de Saúde

e

Família 2(FMRP). Saúde Mental (FMRP), 44 novos links FFCLRP - Campus Ribeirão
Preto. Execução de 815 fusões e passagem de 13 km de fibra óptica.

Otimização e redução dos custos dos serviços de telefonia: eliminaçãode linhas
diretas e linhas privativas (LPs), expansão do range de ramais em Ribeirão Preto,
reestruturaçãodo sistema de tarifação e disponibilização de sistema de gestão de recursos
telefónicos móveis e fixos.

Evidências: cancelamento do contrato Telefónica 006/2011 (mini-modens)lsupressão

contratual em 86,44% do contrato Telefonia 020/2015 (linhas telefónicas diretas);
cancelamento de 75 linhas telefónicas celulares (-14% redução).
e

Replicação dos roteadores: replícação dos roteadores do CUASO no OPENvisando
aumentar a resiliência da infraestrutura de conectividade com os demais campada USP e

operadoras de Telecomunicações (telefonia e Internet); Conclusão da reforma da
infraestruturafísica do site IPEN e integração do site IPEN ao anel óptico USPnet.

Evidências: Projeto FAPESP 201424575-5. Relatório Científico FAPESP entregue em
23/09/2016.

Instalação do REPs (Relógios de Ponto): instalação e assessoria na execução de
serviços físicos e lógicos de conectividade para instalações dos REPs.
©

Reestruturação do Backbone óptico e da rede local: elaboração de projeto, instalação
e configuração - Hemocentro Campus Ribeirão Preto.
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e Implantação de telefonia volP: Instalação de telefonia volP - Segurança, Rádio USP
PUSP-RP - Campus Ribeirão Preto.
e

Fomento do uso do protocolo

IPV6: adequação da infraestrutura e capacitação de

recursos humanos de conectívidade para implantação do novo protocolo de comunicação

para conexão com a Internet. alinhadas com as orientações do CGI.Br (Comitê Gestor de
Internet Brasil) e LACNIC (l-af/n .4medcan and CaHbbean NefwoM /nãormaf/onCentre).

Evidências: Websíte do Comitê Gestor da Internet no Brasil, ix.br [791
e

Infraestrutura

para

gestão

e

monitoramento

por

câmeras: apoio

técnico

e

desenvolvimento das especificações técnicas da infraestrutura tecnológica necessária ao
projeto de implantação de um sistema inteligente de monitoramento por câmeras nos
campa CUASO e EACH, o qual expandirá os recursos de monitoramento remoto de
espaços físicos, vias públicas e de circulação de pessoas. Tendo concluído a primeira fase
(infraestrutura ótica), encontram-se em desenvolvimento duas outras. sendo: (1) instalação
das câmeras e (2) infraestrutura de software.
Evidências:

processo

16.1.95.84.0

- Pregão Eletrõnico. Edital 16/2016 (Câmeras e

infraestrutura de software), Processo 15.1.14611.1.1 - Concorrência Nacional,Edital
01/2015 (Rede óptica GPON).
©

Otimização e redução dos custos de fibra ótica que interligam os campada capital e
interior: revisão de demanda e redução dos custos de aquisição de serviços de links de
alta velocidade (Lavas).
Evidências:

processo 1 6.1 .8260.01 .7 - Pregão Edital 12/201 6. Matérias Relacionadas:]92]

[93]]941

e

Implantação de novos links no campus Ribeirão Preto: o campus de Ribeirão Preto
recebeu novos links nos seguintes locais: Blocos A, B, C e quadras (PUSP-RP); Biotérios

(PUSP-RP); Casa 04 Bambus (FDRP-RP); ligação do Bloco M ao Bloco Q (FORP)l
serviços

gerais

e cirurgia

experimental

(FMRP)l

expansão

rede Raissa

(FMRP);

implantação de links Mbps (FFCFRP)l implantação de links Mbps (FEARP);

Implantação de Telefonia VolP: reestruturação para telefonia VolP no CREU (Moradia
Estudantil (PUSP-RP» no Campus Ribeirão Preto.

.

Implantação de infraestrutura subterrânea na Área 2 do Campus de São
Carlos: serviço de infraestrutura subterrânea de rede de dados para implantação do
16
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segundo /fnk de dados visando aumentar a resiliênciada conectividadeda Área 2 do
Campus USP de São Cartas.
Evidências: Processo 15.1.307.84.6, Contrato STI 28/2016.

3.3. Produtos e Atividades entregues pela Competência de interNuvem

e Manutenção e evolução da infraestrutura existente: manutençõescorretivase
evolutivas na infraestruturada interNuvem USP
e

Gerenciamento da interNuvem USP com software livre (Cloud Stock): migração da
plataforma de orquestração do sistema de nuvens interconectadas (interNuvem) USP com

adoção de uma plataforma independente de fornecedor (C/oudSfack),resultando em
redução de custos para a USP
Evidências: matéria publicada pela ShapeBluenl]
e

Renovação do Convênio Rice-USP: Elaboração de um novo convênio de cooperação
acadêmica permitindo à USP ter acesso ao supercomputador IBM BlueGene/Q até maio
de 2018.
Evidências:

processo 2015.1.22158.1.0, 3o e 4'.

workshop realizado]12]e Matérias

relaclorladast13i]14]E15]]50]

e Regularização da Hospedagem dos Recursos Computacionais do Sistema de
Nuvens Interconectadas(interNuvem).
Evidências: Portaria PRP NO460[161,Ofício Circular PRP-STI 001/2015[17],Matérias
relacionadastlõjl19iE20l
Contrato026/2015 STI
e

Hospedagem da infraestrutura computacional com alto nível de resiliência (77er
3): migração da infraestrutura de TI para Datacenters com T/er 3, resultando na melhoria
da qualidade dos sewiços prestados e na otimização de procedimentosoperacionais.
Evidência: processo 15.1.2468.1.4 e volumes, edital de Pregão N' 01/2015, contrato N'
026/201 5, processos: 2016.1.94.84.3 e 2016.1.1 8839.1.8. contrato 048/2016.

©

Definição de um Modelo sustentável de utilização de recursos computacionais para
as demandas acadêmicas e administrativas: implantaçãode um modelofinanceiroe
operacional sustentável para utilização de recursos computacionais de "H/gh Pe/fomlance
Coma)ufe/' e de interNuvem USP. Publicada a Portaria PRP n' 460 de 19 de novembro de
2015. estabelece normas para utilização em pesquisa. dos recursos computacionais do
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Sistema "Nuvens Interconectadas(interNuvem USP) '. A Portaria n' 485/2016 da Pró-

Reitoria de Pesquisa,publicadano dia 22 de junho de 2016, estabeleceas regras de
utilização de interNuvemUSP por usuários externos à USP para fins de pesquisa. As
regras e outras informaçõessobre o novo sistema estão descritas na circular PRP-STI
001/2016.

Evidências: portaria publicada [59].Portaria publicada para público o externo [o1'82]Matéria
relacionadas'ol
8

Migração da Plataformade email USP para o Google: termo de cooperaçãoque
possibilitou a alunos, alumni jex-alunos], docentes e servidores técnicos e administrativos
da Universidade a utilização dos recursos que compõem a ferramenta Google GSu/fe áor
Educam/on.Tais recursos incluem o uso ilimitado dos serviços de e-mail, com controle de
spam, calendário, contato, comunicação digital. armazenamento e compartilhamento de
documentos. A parceria proporcionará economia de aproximadamente R$ 6 milhões por

ano, que seriamgastospela USP para mantero serviçode gerenciamento
das
mensagens.

Evidências: Matérias Relacionadas [39]t83j]m]
. Configuração e manutenção da infraestrutura Moodle/IPTV. melhoria do atual sistema

Moodle/IP'TVpara apoio ao ensino e uso em larga escala no ambiente de interNuvem
USP: Disponibilizadanova infraestruturapara o MoodleUSP com maior resiliênciae
escalabilidade.

Elaboração do Manualde Boas Práticas para uso de e-mail
Evidências: cartilha de boas práticas para uso de e-mails e segurança da informação [51]

3.4. Produtos e Atividades entregues pela Competência de Sistemas
.

Manutençãoe evolução da infraestrutura existente: Atendimentode Solicitaçõesde
Serviços Únicas (SSUs) recebidas no período de 2015 a 2017, conforme tabela 6.
Tabela 6. Númerode Solicitações de Serviço Únicas (SSUs) recebidas

Solicitações de Serviços Únicas (SSUs)
SSUs Concluídas
SSUs em Atendimento
SSUs Aguardando ação da STI
SSUs aguardandoação do cliente do sistema
Totalde SSUs

2015
5.143

276
246
427
6.092

20161€:;1Á{..;:2017

6.290
125

6.578

360

310

536

403

7.311

7.769

178
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3.4.1. Processos Administrativos
e PIDV / Banco de oportunidades: desenvolvimentode um sistema para facilitar a
mobilidade de funcionários entre as unidades da USP
Evidências:

website

do

sistemar29],

matérias

relacionadas]30],

divulgação

USPt31].

informativo Esalql3zl
e

Manutençõesno Sistema Corporativo MarteWeb: implantaçãodo novo fluxo do
Programa de Incentivo à Demissão Voluntária versão 2.0 (PIDV ll). Implantação do novo
fluxo do Programa de Incentivo à Redução de Jornada (PIRJ). Implantaçãodo novo fluxo
do Ponto Eletrõnico, com as devidas modificações necessárias no sistema MarteWeb e
integração com o sistema iFractal. Implantação do novo fluxo e-Social.
Evidências: Website do sistemarzaj

e

Otimização do sistema de Recursos Humanos: otimizaçãodos sistemaspor meio da
implementação de procedimentos que modernizaram a gestão nestas áreas, agilizando as

etapas de aprovação e eliminando o trâmite em papel: Módulos e-Consig, afastamento e
férias
Evidências:
e

divulgação

DRH[4a].

Gerenciamento de Metas: desenvolvimento de uma plataforma informatizada para gestão

e acompanhamento da execução do plano de metas definido da USP que se integra ao
Portal Transparência da USP
Evidências:

matéria relacionadaE2sl,portal da transparênciat26j , ambiente para gestão de

metast*'J

e Controle de telefonia móvel: desenvolvimento de um sistema de gestão dos dispositivos
móveis para racionalizaçãodo uso desses dispositivos.
Evidências:
e

divulgação em vídeo[28]

Gestão da Informaçãode Projetos (GiP):desenvolvimento
de um sistemade
gerenciamento de projetos científicos adaptável às agências de fomento e aos convênios
com a USP

Evidências: divu]gaçãoSTl]331
[34].matérias relacionadas]35]t36]
e website Gestão de
Informação de Projetosls:i
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e

Portal de Convênios: desenvolvimento de um novo sistema para gestão de convênios na

USP para melhorar a eficiência na tramitação para aprovação de convênios (IC. bolsas.
bilaterais, internacionais).Entrega da versão do Portal de Convênios 1.0, com as seguintes

funcionalidades prontas: Pós Graduação -- Dupla Titulação e Mestrado e Doutorado
Internacionall Cultura e Extensão: Cursos de Extensão;
Evidências: Matéria relacionadal40t
e

Sistema de Votação (He/íos Vof/ng): adaptação e instalação de um Sistema de software
que permite a realização de votações eletrõnicas de eleições e referendos. Trata-se de um
sistema seguro e auditável no qual cada participante ou eleitor obtém um comprovante de
votação verificável para garantir que a cédula de votação seja recebida e registrada de
forma segura no sistema.

Evidências: matérias relacionadas [41] [42], divulgação STI ]43]]100]]109]]110]]11111112]]113]E114]
e

Otimização

do sistema

para controle

de Frotas: manutenção evolutiva de novas

funcionalidades. como deslocamento dos servidores, cadastro de condutor e veículos.
solicitação e cadastro das rotas de uso, poo/ de veículos e um novo módulo para controle
de multas.
Evidências:

website Sistema Frotal5õl

e Painel do Gestor: implantação de um novo fluxo de visualização de dados Orçamentários
e Financeiro.

e Contratação de Novos Docentes: implantaçãode um novo fluxo para cadastro e
aprovação de prqetos para novos docentes com novos vínculos, com prqetos de pesquisa
submetidos a FAPESP para concorrer a um prêmio.

.

Sistema para Gestão de Admissão de Docentes: implantaçãode um novo fluxo de
Gestão de Admissão de Docente com o desenvolvimento das funcionalidades: Inscrição,
Edital de Concurso. Aprovação, Posse e Exercício.
Evidências: Matéria Relacionadal96i

Migração das aplicações C//ente-Servidor para arquitetura de Serviços
Computacionais: manutenção evolutiva no sistema Júpiter (Sistema Graduação), cujas
funcionalidades encontravam-se em arquitetura c//ente-sew/dor. com reengenharia de
interface e arquitetura de dados e posterior migração para padrões tecnológicos atuais dos
demais sistemas corporativos
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e Sistema para Gestão de Contrato de Terceiros: implantaçãode um novo fluxo de
configuração, medição e aprovação do contrato de prestação de serviços de terceiros.

Sistema Mercúrio Web: implantação da Nova Contabilidade, com desenvolvimento de

novo fluxo para suprir demandas da antiga contabilidade.IntegraçãoSIAFEN e
MERCUREOWEB.

Gestão dos Locais-USP: implantação de um novo fluxo de cadastro e validação de locais
USP, para atender uma nova exigência dos procedimentos e-Social, Uades e Certa.

e Otimização do Sistema Financeiro: otimízação dos sistemaspor meioda implementação
de vários procedimentos que modernizaram a gestão nestas áreas, agilizando as etapas
de aprovação e eliminando o trâmite em papel (e-Social, racionalização INSS, cartão
pagamento BB, nova contabilidade).
e

Controle de Solicitações da Superintendência do Espaço Físico (SEF) -- Sistema
Acrópole: desenvolvimentode um sistema para gestão das solicitaçõesde serviço
encaminhadasà SEF. O sistema contribuirá para uma maior eficiência nas interações
entre os solicitantese as diversasinstânciasda SEF que cooperamno atendimentode
uma solicitação.

Sistema de Gestão de Processos Jurídicos: substituiçãoe ampliaçãodas funções do
sistema de gestão jurídica da Procuradoria Jurídica com transformaçãodigital para
redução do trâmite em papel e maior agilidade no gerenciamento do andamento interno de
processos. gestão de pareceres, distribuição de processos e atividades dos procuradores
e integração digital com tribunais.
Evidências:
e

matéria relacionadal1'51

Modernização do RUCARD: adequação do RUCARD para as novas demandas e
funcionalidades de mobilidade dos usuários, bem como a agilidade na aquisição e uso de
créditos e desenvolvimento do E-card (cartão virtual).

Evidências: -- Processo 16.1.108.84.4 Pregão Eletrõnico BEC 15/2016 - STl-Cetim-RP:

Aquisição de notebooks e leitores de código de barras - PrometoRUCARD. Matérias
Relacionadasl9eil99}.

Sistema Hórus: desenvolvimento e implantação do sistema para controle de acesso por
meio de fechaduras elétricas, cancelas e catracas.
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e Aquisição e Implantação do Sistema de Ponto Eletrõnico: elaboraçãodo edital de
contratação dos dispositivos físicos e adaptação dos sistemas corporativos para a nova
interfacede entrada de dados.

3.4.2. Processos Acadêmicos
e Estrutura curricular de graduação: desenvolvimento de um novo módulo digital no atual
sistema de apoio à graduação para melhoria na execução dos processos de alterações
curriculares.
Evidências:

divulgação

STlt21] e matéria relacionadaE22j

e Edital unificado de bolsas para estudantes: desenvolvimentode um sistema para
viabilização da implantação de todas as fases do Programa Unificado de Bolsas da USP

Evidências: matéria relacionada[23] e edital 201 5-201 6[24]

e Alumni USP (Ex-alunos):disponibilizaçãode uma plataformainformatizadaque oferece
uma rede de relacionamentos entre os titulados em graduação e pós-graduação.
Evidências: matérias relacionadas[s7]t30jElol]
e website da plataforma ,4/umn/39]
e

Indicadores de Gestão para Pesquisa, Pós-Graduação, Internacionalização, Cultura e
Extensão: Conjunto de serviços computacionais analíticos para apoio à tomada de
decisões da USP, com objetivo principal de fornecer aos gestores e dirigentes da
universidade uma ferramenta computacional que proporcioneanálise de dados em vários
contextos institucionais em que a USP está envolvida.

Evidências: matéria relacionada[44],
website data USP]4q,website Tycho]461
e website
Anuário estatístico[47]

weR.USP: disponibilizaçãode indicadores analíticos de pesquisa das principais fontes de
informação: Lattes, Goog/e Schoo/ar. Weó of Sc/ente e Scopus, por unidades,

departamentos e docentes. Implantação de um novo conceito de visualização de dados

com visão de Pós-GraduaçãodenominadoweR.USP PG. Implantaçãode um novo
conceito de visualização de dados com visão de Internacionalização.
Evidências:

divulgação

STl[33] [34]e Matérias

relacionadas]3sj]3õj.

Disponibilizaçãoda Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin: Reestruturação
do
processo de disponibilização de obras da Coleção Brasilianae criação de um novo site de
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acesso público: Implantação de uma nova metodologia e tecnologia para busca de
acervos.
Evidências: websíte da BBMts3]
©

Sistema Apoio: implantaçãodo novo fluxo de Oferecimentode Cursos. com modificações
na Caracterização Acadêmica e Financeira, além da integração com o Portal de
Convênios. Implantação do novo fluxo de Programa de Editais. Implantação de um novo
procedimento para impressão de diplomas para cursos de Difusão, Aperfeiçoamento e
Atualizaçãoeliminando a impressão no papel e disponibilizandono formato digital.

e Sistema Janus: implantaçãode um novo fluxo de cadastropara identificaçãode
disciplinas ministradas em inglês.
e

Sistema de AcompanhamentoCERT: testes e implantaçãodo novo módulo de
Relatórios Bienais e análise e desenvolvimento do Cadastro de Atividades Simultâneas do
Sistema de apoio à gestão para a Comissão Especial de Regime de Trabalho (CERT).

Evidências: Website do Sistema de Apoio à Comissão Especial de Regimes de Trabalho
- Desenvolvimento (CERT)[s']
8

Implantação do Sistema para Gestão da Informação de Projetos (GIP): implantaçãodo
sistema de gerenciamento de projetos científicos adaptável às agências de fomento e aos
convênios com a USP. Este sistema possibilitou integração com o sistema SAGE (sistema
de criação do termo de outorga na FAPESP) e AGILIS (sistema de prestação de contas da
FAPESP). Com a integração, o sistema GIP permite a importação dos dados do termo de

outorga,possibilita
a avalização
sem a necessidade
de re-digitação
e a prestaçãode
contas automatizada.

3.4.3. Esforços das equipes de desenvolvimento distribuídos por áreas
O gráfico apresentado na figura l resume a distribuição da dedicação das equipes de
desenvolvimento de software em 2014 e 2017. Neste gráfico, podemos notar o crescimento
proporcional da dedicação da equipe de TI para os processos administrativos. Entretanto, os
resultados apresentados no item 3.4.1 evidenciam que as demandas acadêmicas continuaram a

ser atendidas.Mais concretamente,em 2014 observava-seem torno de 280.000 (duzentose
oitenta mil) instâncias de processos acadêmicos informatizados por ano. Em 2017 esse número
chegou a 400.000 (quatrocentos míl) instâncias de processos acadêmicos informatizados por ano.
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ou seja, um acréscimo de aproximadamente 43%. Já os processos administrativos em 2014
totalizavam cerca de 160.000 (cento e sessenta mil) instâncias de processos informatizados por

ano, sendo que 2017 o total de instânciaschegou a 300.000 (trezentos mil), ou seja, um
acréscimo de aproximadamente 88% de informatização. Esse esforço de transformação digital
dos processos administrativos e acadêmicosfoi intensificado conforme descrito nos itens 3.4.1 e
3.4.2
2014
Acadêmico

H Administrativo

2017
Académico a Administrativo

Figura 1: Distribuição da dedicação das equipes de desenvolvimento de software em 2014 e 2016
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4. Ações, atividades ou produtos em planejamento ou desenvolvimento
e conclusão prevista para o ano de 2018
Assim como os demais resultados apresentados para o período de 2015 a 2017, todas as ações.
atívidades ou produtos em planejamentoou em desenvolvimento apresentados a seguir estão em
sintonia com o Plano de Metas da USP para o biênio 201 6-2017
4.1

Ações e Atividades de apoio à STI em desenvolvimento

.

Ampliação da Cooperação Técnica com as Seções de Informática das Unidades:
cooperação que enfatiza os serviços de e-mail, políticas de segurança. compra
centralizadae sala pró-aluno.

4.2. Ações e Atividades em desenvolvimento na Competência de Conectividade
.

Implantação de links de alta velocidade: interligaçãodos campiem RibeirãoPreto, São
Carlos e Piracicaba em links de alta velocidade.

Evidências: Prometo
FAPESP2016.26140-1
e

Manutenção e evolução da infraestrutura existente: atendimento às solicitações
encaminhadas à STI para: 1) projeto, instalação e manutenção de infraestrutura de rede
local e sem-fio, e rede de telefonia; 2) prometo,instalação e manutenção de cabeamento
óptico e metálico que compõem o l)ackl)one de comunicação; 3) instalação e manutenção
de microinformática (em campo e laboratório), rede (dados e voz) e de outras naturezas;
4) manutenção no sistema de iluminação em Ribeirão Preto.

e

Ampliaçãodo Fomentodo uso do protocoloIPV6:adequação
da infraestrutura
e
capacitação de recursos humanos de conectividade para implantação do novo protocolo
de comunicação para conexão com a Internet, alinhadas com as orientações do CGI.Br

(Comitê Gestor de Internet Brasil) e LACNIC (Laf/n .4meHcarland Carfbl)eanNefwork
Information Centre).

Manutenção da

Infraestrutura para gestão e

monitoramento por

câmeras: manutenção da infraestrutura tecnológica necessária ao prometode implantação
de um sistema inteligente de monitoramento por câmeras nos campi CUASO e EACH. o
qual expandirá os recursos de monitoramento remoto de espaços físicos, vias públicas e
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de circulação de pessoas. Tendo concluído a primeira fase (infraestrutura ótica).

encontram-se em desenvolvimento duas outras, sendo: (1) instalação das câmeras e (2)
infraestrutura de software.
e

Informatizaçãodos processosde gestão de telefonia fixa:expansãodas
funcionalidades
do sistemacorporativode telefoniafixa para permitira gestão de custos
por ramal e integração com o tarifador. Atendimento às solicitações de mudança de
categoria de ramal e de ramal novo via sistema de telefonia, dentre outros que aparecem
na estatística do atendimento.

Evidências: supressão contratual em 86,44% do contrato Telefonia 020/2015 (linhas
telefónicasdiretas);
4.3

Ações e Atividades em desenvolvimento na Competência de interNuvem
.

Manutenção

e evolução

da

infraestrutura

existente:

manutenções

corretlvas

e

evolutivas na infraestrutura da interNuvem USP
e

Adequaçãodo SistemainterNuvempara viabilizaçãoda heterogeneidade
de
processamento e sorrabe; definição de uma arquitetura modelo e independentede
fabricante de software hardware. Como resultado, cada módulo da interNuvem pode ser

composto por diferentes fornecedores de hardware e software no que tange ao
processamento, armazenamento e comunicação.

'

Migração dos serviços da plataforma de colaboração (e-mail, contatos, agenda,
porta arquivos): controle do serviço de mensagens institucionais, com tratamento
corporativo que permita atender, de forma autónoma, as demandas das unidades e órgãos
da Reitoria.

8

Gestão de identidade eletrõnica da USP. estruturação de uma plataforma de identidade
única que será a base de autenticação para toda USP. Essa base de autenticação
oferecerá recursos de "Sina/e S/gn. No" que permitirão acesso único a qualquer sistema ou
serviço da USP. tais como VPN, wireless. entre outros.

Evidências parciais: portal Senha Unica - USP [601.

e Implantação de salas pró-aluno com recursos da interNuvem: migrar a conexãode PC
desktops em salas pró-aluno para o ambiente thin-client com acesso à interNuvem USP
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4.4. Ações e Atividades em desenvolvimento na Competência de Sistemas
Manutenção e evolução dos sistemas existentes: manutençõescorretivase evolutivas
nos sistemas corporativos existentes na USP
e

Migração das aplicações C//ente-Ser"v/dor para arquitetura de Serviços
Computacionais: manutenção evolutiva dos sistemas corporativos Marte (Sistema de
Recursos Humanos), Mercúrio (Sistema Financeiro) e Fênix (Sistema Pós-Graduação)

cujas funcionalidades encontram-se em arquitetura cliente-servidor, sendo necessária a
reengenharia de interface e arquitetura de dados para posterior migração para padrões
tecnológicos atuais dos demais sistemas corporativos da USP.

4.4.1. Processos Administrativos
Indicadores de Gestão para Avaliação Institucional e Anuário Estatístico: conjuntode
serviços computacionais analíticos para apoio à tomada de decisões da USP, com objetivo
principal de fornecer aos gestores e dirigentes da universidade uma ferramenta

computacional que proporcione análise de dados em vários contextos institucionais em
que a USP está envolvida.

.

Implantação do Sistema de Gestão de Pautas: implantação,manutençãoe evolução
das funcionalidades do Sistema de Pautas.

Implantação do Sistema de Gestão de Mandatos: implantação,manutençãoe evolução
das funcionalidadesdo Sistema de Gestão de Mandatos.
e-Ofícios, e-Proteos e Pastas (prontuários) docentes, alunos e servidores
substituição de documentos em papel por armazenamento digital.
e

Sistema Campus: sistema de gerenciamento de Campus Universitário, construído para
centralizar, num único sistema, todos os processos automatizados no âmbito de
Prefeituras, Segurança e Gestão Ambiental. A primeira versão informatiza o processo de

solicitação de serviços dirigidos às Prefeituras, desde a requisição com a respectiva
aprovação, ainda no âmbito do setor solicitante, seguindo pelas as áreas internas das
Prefeituras para análise, precificação, projeto. aprovação e execução. O Sistema Campus

inclui tambémo aplicativo para sma/fphoneCampusUSP,que na sua primeiraversão
contempla funcionalidadespara registro de ocorrências. tanto no selar da segurança.
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quanto para as prefeituras: Implantação do prometode solicitação e atendimentos para
todas as prefeituras de toda a USP. sem que exista mais a necessidade de cada campus
ter um sistema próprio.
Evidências:

website Sistema

Campus]s4] ; matéria relacíonadaleritasi.

e

Sistema de Compras: sistema para gestão dos processos de compras da CODAGE

.

Orientação e Localização móvel: aplicativo para plataforma mob//e para orientação e
localização da comunidade USP

4.4.2. Processos Acadêmicos
Sistema de Acompanhamento CERT: testes e implantaçãode um módulo de
credenciamento
de atividadesdocentespara o sistemade apoia à gestão da Comissão
Especial de Regime de Trabalho (CERT).
.

Novo núcleo do sistema

Janus (Sistema da Pós-Graduação):

Reengenharia das

estruturas de dados e programas para melhor atender as demandas de otimização dos
processos acadêmicos da PRPG.

.

Implantaçãodo Sistema de Apoio ao Ensino (disciplinas) em larga escala no
ambiente de interNuvem USP: Modernização das salas pró-aluno com dispositivos de

acessoe interNuvemde modo a produziros custoscom manutençãode equipamentose
de softwares.
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5. Conclusão
Este relatório apresenta um conjunto de resultados significativos e incontestáveis que marcaram
uma fase de

durante a gestão STI 2014-2017. Essa

transformação digital só foi possível mediante a ousadia de inovação em uma nova filosofia de

gestão da STI implantada no período. com subordinação de seu trabalho às finalidades da
Universidade e não somente no apoio às suas atividades burocráticas. Essa nova postura de
gestão da TI como atividade meio se insere no esforço da USP de fortalecer a realização de suas
missões-fim, como descrito no relatório de gestão da USP para o período 2014-2017[loo]

O esforço da STI em desenvolver três competências técnicas, com o gerencíamentode recursos
humanos baseado em entregas de produtos qualificados e o posicionamento como área meio das

atividades-fim da USP, permitiu a racionalização dos serviços computacionais. Essa
racionalizaçãotambém pode ser observada pela redução de 143 servidoresdo quadro de
recursos humanos da STI. aumento dos resultados realizados conforme mostram as evidências

descritas, bem como a redução de custos de contratos. que nos anos de 2015 e 2016, chegou
aproximadamente a R$ 58.000.000.00 (cinquenta e oito milhões de reais).

Embora os resultados atingidos na gestão 2014-2017 sejam significativos, para 2018 propõe-se
concluir as atividades descritas, de modo a consolidar e tornar irreversível o caminho da
racionalização dos serviços computacionais da STI planejado no final do segundo semestre de
2014

São Paulo, novembro de 2017
Prof.Dr.Jogo Eduardo Ferreira
Superintendente de Tecnologia da Informação

Prof. Dr. Adilson Gonzaga
Diretor do Centro de Tecnologia da Informação de São Cardos(CeTl-SC)

Prof. Dr. Alexandre Souto Martinez
Díretor do Centro de Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto (CeTl-RP)

Prof. Dr. Antonio Augusto Franco Garcia
Diretor do Centro de Tecnologia da Informação "Luiz de Queiroz" (CeTl-LQ)
Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques
Diretora do Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo (CeTl-SP)

Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris
Núcleo de Bauru

29

Superintendência de Tecnologia da Informação
Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa 3, ng 71, Butantã -- Cidade Universitária

05508-010 São Paulo/SP Brasil Tel e Fax+55 (11) 3091-6400 e-mail $!i@usÉ].br

l

NTENDÊNCIA

Tecnol ogia

da l nformação

6. Referências para as Evidências

[1] Resolução N' 7025, de 03 de dezembro de 2014, disponívelon-]íne em
http://www.legi nf.usp.br/?resolucao= resolucao-no-7025-de-03-de-dezem bro-de-2014.
visitado em 23/02/2016.
[2]

Edital de Tomadade Preços SEF N.o 36 / 2015, disponívelon-lhe em
!!gDJ/www:sef.usp: br/wp-content/uploads/sites/52/201

6/01/TP-36-201 5-Edital.odf.

visitado

em 23/02/2016.
[3]

Site Institucional da Superintendência de Tecnologia da Informação, disponívelon-líne
em http:#www.sti.usp.br/.visitado em 23/02/2016.

[4]

Matéria "Novo superintendente fala sobre os rumos da TI na Universidade", disponível
on-lhe
ú. \ll

[5]

vZ.l

em tHpJ/wvwv.usp.br/imprensa/?p=48748,
Z. v

publicado em 04/05/201 5, visitado em

l \J

Matéria "USP celebra 50 anos de Tecnologia da Infomiação", disponívelon-lhe em

htt Dt#iornalbrasil .com .br/noticia/us p-celebra-50-anos-de-tecnologia-d a-info rmacao. html .
publicado em 21/06/2015, visitado em 23/02/201 5.

[6]

Matéria "USP celebra 50 anos de Tecnologia da Informação e homenageia pioneiros",
disponível on-lhe em http://www5.usp.br/94067/evento:celebra-50-anos-de-tecnologia-dainformacao-na-usp/. visitado em 23/02/2016.

[7]

Revista "História de TI da USP", disponível on-lhe em !!$p;//www:s!!:y$D::bt/wp
content/uploads/sites/46/201 5/QZ/revista Tl-50anos-9. pdf. visitado em 23/02/2016.

[8]

Site do 'Encontro GeINFO de Educação Continuada",
http:#www.qeinfo.usp.br/.visitado em 23/02/2016.

[9]

Ofício STI/058/2015.Ofício enviado aos dirigentes de unidadese gestores de TI da USP em
15 de setembrode 2015 descrevendoo projeto de atualizaçãoe expansãoda infraestrutura
de rede sem-fio, que passaria a se denominar USPnet-Sem-Fio 2.0.

disponível

on-lhe

em

[10] Minicurso: "USPnetSem Fio 2.0: conceituação, cenáriose funcionamento", divulgação
on-lhe em httpl//www:geinfo. usp. br/ec/index. php/cursos/. visitado em 23/02/201 6.

[11] Matéria "USP Migra para a plataforma de código aberto apache Cloudstack para
executar a maior nuvem educacional da América Latina", disponível on-lhe em
lltt DI//www.shapeblue.com/pt-br/us

p-mia ra-para-a-plataforma-de-cedia

o-abe rto-aDache-educacional-da-america-latina/,
publicada

em

21/04/201 5. visitado em 23/02/2015.
[12]

Website
do Evento
"3o. Workshop
de Computação
de A]to
Desempenho
Convênio: USP -- Rice University", disponível on-lhe em 1l!!p;#www:$!!:y$D::blZ$11B[Qmove-

3o workshop-de-computacao-de-alto-desempenho-conveno-uso-rice-universitv/.
23/02/2016

visitado em

[13] Website de divulgação da "Cooperação com Rice University", disponívelon-lhe em
http://www.sti.usp.br/cooperacao/rice-universitv/. visitado em 23/02/201 5.
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[14] Website de divulgação da "Cooperação com Rice University", disponívelon-lhe em
, visitado em 23/02/201 5.

[15] Matéria com divulgação do Workshop "Computação de alto desempenho", disponível
em

, visitado em 23/02/2016.

[16] Portaria PRP N' 460, de 19 de novembro de 2015, que estabelece normas para a

utilização, em pesquisa, dos Recursos Computacionaisdo Sistema "Nuvens
Interconectadas (interNuvem USP) ", disponível on-lhe em !!EpJMww:prp.usp.br/wo, visitado em 24/02/2016.
[17] Oficio Circular PRP-STI001/2015,que dá ciência à da Portaria 460/2015da PRP que

regula, a partir da data de publicação no Diário Oficial, as regras de utilização para
pesquisa do Sistema Nuvens Interconectadas USP(interNuvem USP)e de fornecerIhes orientações de forma a direcionar o bom uso desses recursos, disponívelon-lhe
em
l:pg!, visitado em 24/02/2016.
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[18] Matéria ''Sistema de Nuvem da USP passa por mudanças", disponívelon-lhe em

, visitadoem 24/02/2016.
[19] Matéria "Sistema da USP de armazenamentoem nuvem passa por mudanças".
disponível on-lhe em büps://www5.usi).br/1 02895/sistema-de-nuvem-da-uso-passa-Dormudancas/: visitado em 24/02/201 6.
[20] Divulgação STl: "USP disponibiliza acesso a nuvem computacional a docentes para
pesquisa",
disponível on-lhe em 1l!!p;#WWW:s!!:y$p::br/usp-disponibiliza-acesso-nuvem, visitado em 24/02/2016.

[21] Divulgação STl: "Novo módulo de Gestão da Estrutura Curricular da Graduação está
disponível no Sistema Júpiter Web", disponível on-lhe em http://www.sti.usp.br/novoa graduacao-esta-disponível-sistema-iuDiter}geb/, visitado em 24/02/201 6.

[22] Matéria "Gestão universitária é debatida em reunião dos dirigentes", disponívelon-lhe
em

, visitado em 24/02/2016.

[23] Matéria "A USP lançou o edital do Programa Unificado de Bolsas de Estudo para

Estudantes de
24/02/2016

Graduação 2015/2016", disponível on-lhe
ital-de-programa-de-bolsas-de-estudo/.

em

visitado em

[24] Edital 2015-2016do programa unificado de bolsas de estudo para estudantes de
g raduação,
díspon ível
on-lin e
em
tjparq= 1 &anoprq =201 5&codmnu=6378
visitado em 24/02/2016.
[25] Matéria "Dirigentes definem plano de metas da Universidade para 2015' disponível on
lhe em

, visitado em 24/02/2016.
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[26] Página para acompanhamento das Metas no Porta] da Transparência, disponíve]on-]ine
em
https://metas.uspdiaital.usp.br/PaainasPublicas/MensaaemAcomDanhamento.asDX.
visitado em 24/02/2016.

[27] Ambiente
para
acompanhamento
das
metas,
hUp$;//metas.uspdiçlital.usp.br, visitado em 24/02/2016.

disponível on-lhe

em

[28] Divulgação em Vídeo: "Sistema de Gestão de Telefonia da USP", disponível on-lhe em
hBp;//iptv:liso.br/portal/vídeo.action?idltem=28461, acesso restrito, visitado em 24/02/2016
[29] Website do sistema Banco de Oportunidades,
https://uspdiaital.usp.br/boportuni/. visitado em 24/02/2016.

disponível

on-lhe

em

[30] Matéria "USP disponibi]iza versão piloto de banco de oportunidades para servidores",
disponível on-lhe em http://www5.usp.br/43709/uso-di$pQnibiliza-versão-piloto-de-banco-deoportunidades-para-servidorç$/, visitado em 24/02/2016.

[31] Divulgação "USP Oportunidades",
visitadoem 24/02/2016.

disponível on-lhe

em bÜ l#www.usp.br/drh/?p=4880

[32] Informativo ESALQ "Banco de Oportunidades da USP",
http://www.esala.uso.br/boletim/nade/467. visitado em 24/02/2016.

disponível on-lhe em

[33] Divulgação STI "Sistemas faci]itam gerenciamento da produção científica", disponíve]
on-lhe

em http://www.sti.uso.br/sistQDas=facilitam qerenciamento-da-oroducao-cientifica/.

visitadoem 24/02/2016.

[34] Divulgação STI "ST] apresenta dois novos sistemas voltados para pesquisa",

disponívelon-lhe em bBp://www:sti::!Jsp:
br/sti-apresenta-dois-novos-sisteHguvoltados
paraesauisa/, visitado em 24/02/2016.

[35] Matéria "Sistemas facilitam gerenciamento da produção científica", disponívelon-lhe
em htto://www.y$p.br/aqen/?p=225757. visitado em 24/02/2016.

[36] Matéria "STI lança dois novos sistemas voltados para pesquisa", disponívelon-lhe em
!Hp;#www:usp.br/imprensa/?p=50443.
visitado em 24/02/2016.
[37] Matéria "USP lança portal voltado para ex-alunos da Universidade", disponívelon-lhe
em
, visitado
em 24/02/201 6.
[38] Matéria
"Ex-alunos
famosos
da
USP",
disponível
on-lhe
http://www.clickestudante.com/ex-alunos-famosos-da-usD.html. visitado em 24/02/2016

em

[39] Website da Plataforma Alumní, disponível on-lhe em httpi//glumrli:u$p:br/. visitado em
24/02/2016.
[40] Matéria "Novo portal moderniza o processo de tramitação de convênios na USP",
disponível on-lhe em b!!p:#WWW:!!sD:b!/!mprensa/?p=46605.visitado em 24/02/2016.
[41] Matéria"Gestão universitária é debatida em reunião dos dirigentes", disponívelon-fine
em htto://www:y$[2::bt/imprensa/?p=53490.visitado em 24/02/2016.
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Matéria
"USP realiza
I'
eleição on-lhe para
Universitário", disponível on-lhe em http://www.usi
26/02/2016.

representantes do Conselho
. visitado em

[43] Divulgação STI " Novo serviço de votação da Universidade de São Paulo", disponível
on-lhe em
rllversidade-de-sao-Daulo/
visitado em 24/02/2016.

[44] Matéria "Sistemas de gerenciamentoeletrõnico facilitam a gestão da ciência".
disponível on-lhe em 1lÜ
, visitado em 24/02/201 6.

[45] Website DataUSP, disponíve] on-]ine em

. visitado em

24/02/2016.

[46]

Website

Tycho,

24/02/2016.

disponíve]

on-]ine

[47] Website Anuário Estatístico,
visitado em 24/02/2016.

[48]

Divulgação

24/02/2016.

em

disponível

!!!!p$;//!49pdigilêLysp:br/tacho.

visitado

em

on-líne em

DRH, disponível on-]ine em

, visitado em

[49] Matéria "Encontro reúne profissionais da área de TI da Universidade" em 30/03/2016.
disponível on-lhe em
visitado em 14/04/2016.

[50] Processo

15.1.27763.1.0, disponível o

andamento on-lhe

em

https://USDdi .lla!:l!$n:bElpli91eQg
do documento da requisição de compra 147818/201 6

[51] Cartilha de boas práticas para uso de e-mails e segurança da informação, disponível
on-lhe
em
para-o-uso-de-emails-e, visitado em 15/04/2016.
[52]

Website

do

Sistema

de

Gestão

de

Projetos,

disponível

on-lhe

em

, visitadoem 20/04/2016.
[53] Website BBM, disponível on-lhe em https://digital.bbm.usi br/handle/bbm/l visitado em
02/05/2016.
[54]

Website

Sistema

[55]

Website do

Campus, disponíve] em

Sistema
de
Controle
de Versão.
disponível
ital.usp.br/users/si n...!D.visitado em 20/04/2016

on-lhe

em

[56] Website do Sistema Frota, disponível on-lhe em 1l!!p:#y$pdiqital.usp.br/frotaweb visitado
em 20/04/201 6.
[57] Website do Sistema CERT disponível on-lhe
20/04/2016.

em 1l!!pS;//y$pdjgltal.usp.br/cera/.

visitado em
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[58] Websitede divulgaçãodos novos clusters "STI disponibilizanovos clusters para

processamento de dados de alto

desempenho", disponível on-lhe em
$$amento-de-dados-de-altc-

dg$empenho/, visitado em 20/04/2016.

[59] Portaria

n'

460

de

19

em 20/04/2016.

de

novembro
de 2015, disponível on-lhe em
$/33/2015/1 1/Portaria-PRP-460 !d!,
visitado

[60] Portal Senha Única USP, disponívelem !!üp=#]d::u$p:br/.
visitado em 16/05/2016
[61] Matéria "Voto eletrõnico faz participação aumentar" de 08/03/2016,disponívelon-lhe
em

, visitado em 06/10/201 6.

Matéria "Encontro reúne profissionais da área de TI da Universidade" de 30/03/2016,
disponível on-lhe em

. visitado em 06/10/201 6.

[63] Matéria "USP abre acesso à Nuvem computacional" de 29/08/2016,disponívelon-lhe
em
ytgcional/23839/.
visitado
em 06/10/2016.

[64] Matéria "Novas antenas melhoram acesso à rede sem fio na USP" de 29/08/2016.
disponível on-lhe em
Qnas-melhoram-acesso-acede-sem-fio-na-usp/, visitado em 06/1 0/2016.
[65] Matéria "USP realiza I' votação on-lhe para representante dos servidores no Co" de
O1/09/2016. disponível on-lhe em
, visitado em
06/10/2016.
[66] Matéria "USP lança aplicativo para monitoramento de segurança dos campa''de
08/09/2016, disponível on-lhe em 1l!!D;gwww:y$p.br/imprensa/?o=60031. visitado em
06/10/2016.
[67] Matéria "Aplicativos facilitam vida universitária" de 25/09/2016,disponívelon-lhe em
os -facilitam-vida-u niversita ria/.
visitado em 06/10/2016.
[68] Matéria "Portal Alumni integra a Universidade a seus antigos alunos" de 27/10/2016.
disponívelon-lhe em
, visitadoem 31/10/2016.
[69]

Agradecimento da PRG em 25/05/2015quanto a viabilização de instalação do USPnet
e

Eduroam

no

Centro

de

Convenções

Rebouças,

disponível

no

Sharepoint
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[70] Agradecimento da Escola USP em 27/05/2015 quanto a viabilização de instalação para
a realização de aulas do curso Gestão de Projetos Científicos, disponível no Sharepoint

[71] Agradecimento da Faculdade de Odontologia em 09/09/16 referente WiFI, disponível no
Sharepoint
.
[72] Agradecimento

do Instituto

de Química

disponível

de São Carlos em 09/09/16

no

h ups ;//sti .uspdiaital. usp.b r/Ad ministrativo/S ec reta riaSTI/Documen tos/Fo rms .

[73] Agradecimento

da

EACH

em

09/09/16

referente

WiFI,

disponível

referente WiFI.
Sharepoint
no Sharepoint

[74] Agradecimento da ECA em 29/09/16 agradecendo a STI pelos serviços realizados no
CDI possibilitando
a
realização
de
evento,
disponível no Sharepoint
httPS://sti.usodiaital. usn.b r/Ad ministrativo/Secreta riaSTI/Documentos/Fo rms .

[75] Evento CAYPIRA 2016 (Evento de Python).
Divulgação do evento disponível em
httpJ/ribeirao.usp.br/?p=7349. visitado em 30/1 1/16
[76] Website do Sistema de Telefonia. disponível em:
büp$gy$pdiqital.usp.br/telefonia/webLoain.iso.visitado em 30/11/16
[77] Website do ambiente de monitoramento
[78] Website

do Sistema Marte, disponível

dos links intercampi, disponível em

on-fine

em

!Hp; y$pdigítal.usp.br/marteweb/

visitado em 30/1 1/201 6.

[79] Website do Comitê Gestor da Internet no Brasil,
https://meu.ix.br/stats/SD/28571/bDS
.

ix.br,

disponível on-lhe

em

[80] Website do Evento "4o. Workshop de Computaçãode Alto DesempenhoConvênio: USP -- Rice University', disponível on-lhe em 11Ee;#4w:beÊ:i492:bd,
visitado em
03/11/201 6.
[81] Portaria PRP N' 485, de 22 de junho de 2016, estabeleceas regrasde utilizaçãodo
interNuvem USP por usuários externos à USP para fins de pesquisa.". disponível on-lhe em
http://e.usp.br/6as, visitado em 03/1 1/2016.
[82] Oficio Circular PRP-STI001/2016,que dá ciênciaà da Portaria485/2016da PRP que
regula, a partir da data de publicação no Diário Oficial, as regras de utilizaçãopara pesquisa
do interNuvem USP por usuários externos à USP e de fornecer-lhes orientações de forma a
direcionar o bom uso desses recursos, disponível on-llne em 11112;//e:usn:br/6gr,
visitado em
/4/117//[J']h
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[83]

Matéria no Jornal da USP, "Serviço de e-mai] será migrado para p]ataforma USP-Google' de
12/1 2/201 6, disponível on-lhe em b!!p;//igEDBL:y$D:blZyrliyersidade/comunidade-uso/servico-de-

, visitado em 12/12/2016.
[84]

Matéria no Portal da USP, Sala de Imprensa, "USP faz parceria com Google para uso do G
Suite for Education" de 09/12/16, disponível on-lhe em !!Up$;#www.usp.br/imprensa/?o=62162.
visitado em 1 2/1 2/2016.

[85] Matéria no Jorna] da USP, "Ap]icativo Campus USP passa a registrar denúncias de violência
contra mulher" de 29/1 1/2016, disponível on-lhe em
qostrar-de nuncias-d e-violenciacontra-mulher/.visitado em 12/t 2/2016.
[86] Matéria no Jornal da USP Especial "0 lugar da USP no mundo - rankings" de novembro/2016
disponível on-lhe em 1l!!D;//iQ[D31.y$p:br/especial/rankings/.
visitado em 12/1 2/2016.

[87] Matéria no Jorna] da USP 'As principaisnotícias do ano de 2016 em retrospectiva"de
23/1 2/201 6, disponível

on-lhe em 1lBD=//iQ[Q31.y$D:bdi1]stituciona]/veia-a-retrosoectiva-com-asri11çipas-noticias-de-2016, visitado em 25/09/2017

[88] Matéria no Jornal da USP "Hospital Centrinho lança novo site" de 26/01/17, disponível on-lhe em
, visitado em 25/09/2017
[89] Matéria no Jornal da USP Conheça a imensa biblioteca virtual da USP" de 04/04/17, disponível
on-lhe em http://jornal.ust
, visitado
em 25/09/201 7.

[90] Matéria no Jorna] da USP 'Conse]ho Universitário aprova Parâmetros de Sustentabilidade" de
11/04/1 7, disponível

on-lhe

em 1l!!D!//iQr11BL:LlsD:blZirl$titucional/conselho-universitário-aDrova, visitado em 17/04/2017.

[91]

Matéria no Jornal da USP "USP decide que 40% dos seus funcionáriosdevem ser de
professores" de 12/04/1 7. disponível on-lhe em 1]ED;//iQrr]31:y$p:br/universidade/uso-decide-aue-

, visitado em 25/09/2017.

[92] Matéria no Jorna] da USP "USP inicia imp]antaçãode rede de fibra óptica' de 04/05/17.
disponível on-lhe em !!!!p;#ie! 11ê!.ysQ:bt/institucional/press-release/uso-inicia-a-imDlantacaoda
, visitado em 03/07/2016.

[93] Matériano Jorna] da USP "Redede fibra óptica vai interligartodos os campi da USP"de
05/05/17. disponível on-lhe em lltlp://jornal.usp.br/universidade/comunidade-usp/rede-de-fibra-

9p11ça=va!=!!)terliaar
todos-os-camoi-da-usp/,
visitado em 25/09/2017.
[94]

Matéria no Diário Oficial, "USP terá todos os campusinterligadospor fibra óptica" de
12/05/201 7,

d ispon ível

on-lin e
em
96B55CCCI 6FF0030 1000000461 0A
D53B076F6EE5833F9D4434FI A2B6696F6F79CBDF5B228785B6C66
398522F3721884BEBD851 9A4FI OEI 48C03B4D6060D068902A375EB2
46DA2F918. visitado em 03/07/2017.
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[95] Matéria no Jorna] da USP, "Sistema Júpiter simp]ifica matrícu]aon-cine"de 12/06/17. disponíve]
on-lhe em http://jornal.usp.br/universidade/comunidade-usp/sistema-iuniter-simDlifíca-matriculaon-lhe/. visitadoem 25/09/2017.
[96] Matéria no Jorna] da USP, "Novo sistema moderniza processo de admissão de docentes' de
28/06/2017, disponível on-lhe em bEp!//iQma!:usp br/editorias/radio-uso/bornal-da-u$p-no-ar/.
visitadoem 03/07/2017
[97] Matéria no Jorna] da USP, "Os ]ivros raros do acervo da Brasi]ianajá estão no ar" de 14/07/17
disponível on-lhe em http://jornal.usp.br/cultura/Q&:!tiros:raros-do-acervo-da-brasilÍana-ia-estão.
OQ=ad,
visitadoem 09/08/2017.

,,.... [98] Matéria no Jorna] da USP, "Usuários dos restaurantes universitários podem comprar créditos
pelo

celular,
sobre
Rucard
2.0"
de
06/09/17,
disponível
on-lhe
em
btlps=Z/lona!:usp:br/institucional/usuaríos-dQ$ restaurantes-universitários-podem-comprar-creditoselo-celular/, visitado em 1 1/09/2017.

[99] Matéria no Jornal da USP, "USP ]ança carteirinha digita] para comunidade acadêmica" de
06/10/1 7, disponível on-lhe em LIED!//iQDêl:usp:br/institucional/usp-lanca-carteirinha-digital-Dara-

comunidade-academica/.
visitadoem 06/10/2017.

[100] Relatório de Gestão - uma Universidade em Evolução. de 12/09/17,especificamente o Volume
4 em que a STI é referenciada no capítulo "A Tecnologia da Informação a Serviço da Gestão do
Ensino e da Pesquisa". disponível on-fine em http://www.reitoria.usp.br/?pggQ id=1504).
visitado em 12/09/17.
[101] Matéria no Jorna] da USP, "A]umni tem dip]oma virtua] e vagas de emprego para ex-a]unos da
USP" de 20/09/17, disponível on-lhe em b!!p;/ZiQ[Da!:usp.br/universidade/alumni-tem-diolomavirtual-e-vagas-de-emi)rego-para-ex-alunos-da-usD/.
visitadoem 25/09/2017.

[102] Matéria no Jorna] da USP, "USP se destaca na área de tecnologiada informação"de
22/09/2017,Prêmio CIO Destaque 4CIO SP 2017 conferido ao Prof. Dr. João Eduardo Ferreira
como finalista, disponível on-lhe em 1l!!p;giQuê!:y$p:b!/institucional/usp-se-destaca-na-área-detecnoloaia-da-informacao/. visitado em 22/09/2017

[103] Matéria no Jorna] da USP, "E]eição para reitor e vice-reitor da USP será no dia 30 de outubro
de 201 7" de 17/08/1 7, disponível on-lhe em bttp://iQr11B!:y$D:br/institucional/eleicao-i)ara-reitor-e

, visitadoem 17/08/2017
[104] Matéria no Jorna] da USP, "Quatro chapas irão concorrer às e]eições para reitor e vice-reitor da
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PORTARIA STI N' XXX, DE XX DE XX DE 2017
Dispõesobre regras de permissão de acessoaos serviços
computacionais

O Superintendente de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, usando
de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I' - Para fins desta regra. são considerados sewfços compufaclonafsos serviços e
sistemas que utilizam a infraestrutura de identificação e/ou autenticação provida pela
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI).
Artigo 2' - São considerados usuádos as pessoas físicas que possuem vínculo formal com a
Universidade, nos termos do Anexo l.

Artigo 3' - Cada usuário bem como seus vínculos deverão ser univocamenteidentificados na
base de dados corporativa da Universidade.
Artigo 4' - Os dirigentes de Unidade/órgão poderão, em caráter excepcional e justificado.
autorizar a concessão de acesso a pessoas físicas não contemplados no Artigo 2o e que

estejam executando atividades de interesse da Universidadecuja execução demande
obrigatoriamenteo uso de um serviço computacional
Artigo 5' - Acessos autorizados pelo Artigo 4' terão validade determinada. de até 12 meses
podendo a concessão de acesso ser renovada mediante nova autorizaçãodo dirigente da
Unidade/Órgão interessado

Artigo 6' - A identificação primária do usuário detentor da conta de acesso deverá ser
realizada por meio dos seguintes registros válidos:

1.Número USP
11.E-mail @usp.br. @<unidade>.usp.bre similaresl

Artigo 7' - Os usuários com vínculo ativo deverão:

1- ter um único e-mail pessoalno domínio @usp.brou @<unidade>.usp.br
e similares
para fins de identificação e

11- manter atualizado o cadastro de um único e-mail alternativo pessoal, cujo domínio

poderáser de qualquerprovedor,para fins de recuperação
de senhasou outras

credenciais de acesso

Artigo 8o - Além de identificação primária. o e-mail pessoal também será utilizado como canal
para comunicação institucional da USP, podendo o e-mail alternativo, em casos excepcionais,
a critério da administração, ser utilizado também para esta finalidade

Artigo 9o - O acesso aos serviçoscomputacionais poderá ser suspensotemporariamenteou
permanentemente por motivos de segurança, atividade inválida. violação de políticas ou termos
de uso dos serviços ou a critério justificado da administração

Artigo 10 - As regrasde acessoe termosde uso dos serviçoscomputacionais
são de
responsabilidade das áreas gestoras dos respectivos serviços.
Artigo ll - Cabe ao gestor do serviço divulgar e manter atualizadas as regras de acesso e os

termos de uso de cada serviço associado.
Artigo 12 - Cabe ao autorizador do acesso informar as alterações de vínculos e eventos que
forneçam elementos para as modificaçõesnas abrangências e cessão de acesso.

Artigo 13 - Cabe à Superintendênciade Tecnologia da Informaçãoautorizar o uso de sua
infraestruturade identificação.

Artigo 14 - Cabe à Superintendência
de Tecnologiada Informação
divulgare mantera
Categorização dos vínculos de pessoas com a USP para fins de uso dos sistemas
computacionais"(Anexo l).
Artigo 15 - Cabe ao Conselho Gestor de TI da USP. ouvido o Conselho Deliberativo de TI da
USP, o tratamento de casos omissos bem como a revisão periódica destas regras.
}

Artigo 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as
disposições em contrário.

}

Anexo 1 - Categorizaçãodos vínculos de pessoas com a USP
para fins de uso dos sistemas computacionais
1. Docentes ativos e aposentados
2. Professores seniores

3. Servidores técnico-administrativos ativos e aposentados. independentemente
do regime
4. Estagiários
5. Médicos Residentes
6. Alunos da Escola de Aplicação
7. Alunos do Colégio Técnico de Lorena
8. Alunos da Escola de Arte Dramática
9. Alunos de Graduação
10. Alunos de Pós-graduação

11. Pós-Doutorandos
12. Alunos de Cultura e Extensão

13.Bolsistas
14. Professores visitantes
15. Especialistas visitantes
16. Participantes de projetos de pesquisa
17. Colaboradores externos credenciados
18. Voluntários credenciados
19. Membros externos de colegiados

20. Alumni(alunos de graduação e pós-graduação que concluíram com sucesso
seu curso)

Anexo ll Acesso aos serviços
email usuáríos.desd
ue autorizado pelo Díretor da Unidade/Órgão

Email pessoal @usp.br.
@<unidade>.usp.br e similares

Usuários válidos

Após a encerramento do vínculo. a conta
Hcará disponível

Exceções
Alunos da Escola de Aplicação
Alunos do Colégio Técnico de Lorena
Alunos da Escola de Ade Dramática
Alunos de Cultura e Extensão matriculados em
curso com carga horária menor que 180 horas

por um período de até

180 dias para que o usuário possa
preservar os seus dados e redirecionar a
sua correspondência eletrõnica para outro
endereço

Passado este período a conta será
desaüvada. Mediante solicitação do
usuádo a conta poderá ser convertida em
um endereço informativo no qual uma

mensagem de resposta automática
infomiando uma nova conta de correio
eletrõnico do usuário poderá ser mantida
por até 24 meses
E-mail @alumni.usp.br

Alumni

Conta vitalícia. A conta será desativada
após Identificado período de inaüvidade
de 180 dias.

Email institucional @usp.br.
@<unidade>.usp.br e similares

Servidores e docentes ativos

Após o encerramentodo vínculo o acesso
à conta será suspenso e será necessário
informar um novo responsável

Serviço de acesso remoto VPN

Qualquer tipo de usuário válido

Serviço de acesso à rede sem fio

Qualquer lpo de usuária válido

Licenças de Software Institucionais

Servidorese docentes ativos
Alunos de Pós-graduação

Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTODE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

Processo USP ne:2015.1.70.84.6
e+Convênio USP ne: 39719
Processo CNEN/IPEN ne: 01342000987/2015-49
Ref.: l9 Termo de Convênio - de 17/12/2016 a 16/1 2/2017
Dotação Orçamentária - Verba: não há

2eTermo de Aditamento de Prorrogação de Vigência

do

Convênio para compartilhamentode

infraestrutura
computacional
denominada
interNuvem USP celebrado entre a COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR -- CNEN, por
meio de sua Unidade Administrativa INSTITUTO DE
PESQUISAS
ENERGÉTICAS E NUCLEARES IPEN/CNEN-SP e a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
USP

Pelo presente 2' Termo de Aditamento de Prorrogação de Vigência do Convênio, as
partes, de um lado a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR em São Paulo (CNEN/SP)

por meio de sua UnidadeAdministrativa
INSTITUTODE PESQUISAS
ENERGETlcAS
E
NUCLEARES (OPEN/SP)e, de outro, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), ambas
devidamente identificadas no Termo ora aditado, decidem de comum acordo prorrogar a vigência
do convênio celebrado em 17 de dezembro de 2015 através do e-Convênio em referência, por
mais 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequente ao do vencimento, conforme

referenciado, permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas pactuadas. As partes
possuem interesse na continuidade do convênio, uma vez que a USP está utilizando o espaço
físico concedido nos termos do item 4.1 .1 do convênio: "Destinar uma área de 107m2de espaço
físico para a instalação da replicação dos roteadores da USP e de um centro de porte médio de
processamento de dados" para prover melhoria na disponibilidade de rede da Universidade e o
OPENtem disponível uma infraestrutura na interNuvem para utilização, de acordo com o item 1.2
do convênio, para apoiar a execução de serviços nos domínios corporativos, educacionais e
científicos.

O Convênio, após a concordância dos partícipes, terá sua vigência alterada para 17 de
dezembrode 2017 a 16 de dezembro de 2018.

O presente TERMO será assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e terá
seu resumo publicado no Diário Oficial da União, conforme determina a lei que rege os contratos

da AdministraçãoPúblicaFederal.

São Paulo.

de dezembro de 2017
)

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Superintendente
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
IPEN-CNEN/SP

MARCOANTONIOZAGO
Reitor
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Pauta da Reunião do Conselho Deliberativo para Área de
Tecnologia da Informação da USP prevista para 01.12.2017

1- Expediente
Item l -- Informes do Presidente
Item 2 -- Palavra dos Membros

ll -- Ordem do Dia

Item 1 - Deliberação e Votação
a) Aprovação do Relatório STI do ano 2017;
b) Aprovação da Resolução sobre o uso de recursos computacionais

c) Avalição dos próximos passos e prioridades para 2018.
d) Aprovação do 2' Termo de Aditamento do Convênio USP-lPEN

São Paulo, 16 de novembro de 2017

PROF.MARCOANTONIOZAGO
Presidente
Conselho Deliberativo para Área de Tecnologia da Informação

l

Relatório de Gestão STI (2014-2017)
Parecer

resultados apresentadosno Relatório de Gestão STI (2014-2017) apontam para
evidente evolução nas três competências que foram definidas para a STl: Conectividade.

interNuvem e Sistemas.Sem dúvida essesresultados são consequênciasdiretas do
modelo de Govemança que foi implantado, orientando as atividades de modo a atender
as competências definidas. Além dos resultados obtidos, a mcionalização de contratos e
a readequação do quadro de recursos humanos permitimm uma redução significativa do
dispêndio em custeio (-R$ 55M)
Neste aspecto, observa-se no período (2014-2017) que a proporção entre os gastos com
TI(investimento e custeio) e o orçamento da Universidade foram de aproximadamente
5%. Importante ressaltar que a 28' PesquisaAnual do Uso de TI da l;undação Getúlio
Varias (2017) aponta que, em média, as corporações no País consomem cerca de 7,6%
do seufaturamento anual líquido com TI. Nesse sentido, um processo de transformação
digital pelo qual passaa IJniversidade irá requerer ampliação dos investimentos em TI
para os padrões de mercado, de modo a suportar a contínua evolução tecnológica.

Com relação às Minutas da Portaria para Uso de Serviços Computacionais(aprovada
pela PG) e do 2' Termo Aditivo

de Prorrogação do 'Convênio OPEN USP. somos

totalmente favoráveis. Apenas sugerimos que seja incluído explicitamente no Anexo-l.
da Minuta da Portaria para Uso de Serviços Computacionais, a âgura do Professor
Colaborador, atividade regulamenta pela Resolução 6483 de 21/1 2/201 2.
Por último, cumprimentamos a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)
pelos esforços na implantação do Modelo de Govemança e pelos resultados obtidos no
período 2014-2017.

Marco Antonio Gutierrez
28/11/2017
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2
3

CONSELHO DELIBERATIVO PARA A ÁREA DE TI DA USP

4

3' SESSÃO - ATA REUNIÃO - O1/12/17

5

6

Terceira sessão- ata da reunião do ConselhoDeliberativo para a Área de

7

Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo realizada ao primeiro dia

8

do mês de dezembro de dois mil e dezassete, às onze horas, reúnem-se na sala de

9

reuniões do Gabinete do Reitor, sob a presidência do MagníHlco Vice-Reitor, Profl

10

Dr. Vahan Agopyan, do Superintendentede Tecnologia da Informação, Profl Dr.

11

Jogo Eduardo Ferreira e o Prof Dr. Jan Frans Willem Slaets. Estavam presentes

12

também os convidados Prof Dr. Carlos Antonio Ruggiero, Prof Dr. Arnaldo

13

Mandei, assistentesTécnicos de Direção da STI. Participaçõesremotas:Prof Dr.

14

DemoGetschko, Prof Dr. Marco Antonio Gutierrez, Prof Dr. Oswaldo Baba Filho.

15

Ausênciajustificada: ProfessorDoutor Marco Antonio Zago. Havendonúmero

16

legal, o presidente declara os trabalhos abertos. 1- Expediente. Item l - Informes

17

do Presidente. O Professor Vahan fez a abertura da reunião e esclareceu que o

18

Prof Zagoestavafinalizandooutrocompromisso.
ll - Ordemdo Dia: Item l -

19

Deliberação e Votação - a) Aprovação do Relatório STI do ano 2017. O Prof

20

João Eduardo Ferreira fez a apresentaçãodo relatório por meio do resumo e

21

esclareceu os pontos e dúvidas sobre o conteúdo do relatório. Foi sugerido pelo

22

Prof Yan a inclusão de mais dados financeiros sobre a utilização da interNuvem

23

USP no relatório de Gestão 2014-2017. O Prof João Eduardo ficou de compilarx

24

essas informações e disponibiliza-las em: http://www.sti.usp.br/institucional/

25

relatorio-de-gestão-2014-2017/.

26

Aprovação

27

Eduardo Ferreira explicou que há fiincionários da USP que não uti lzam o ê:

28

USP como prioritário e que há necessidadede tornar obrigatório o uso para os

29

docentes e servidores. Há também profissionais que não possuem vínculo com a

30

USP e que necessitariamutilizar e-mail USP. Este assunto6oi discutido com a

O relatório

foi

aprovado pelos membros; b)

da Resolução sobre o uso de recursos computacionais. O Prof Jogo

l
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para
da

l n fo r m a ç ã o
31

32
33
34

ProcuradoriaGeral e âcou estabelecidoque se houver autorizaçãodo diretor da
unidade, será possível usar temporariamente o e-mail USP. Dessa forma, foi escrita
a Resolução para estruturar o uso de recursos computacionais. O Professor Vahan
questionou sobre alunos de intercâmbio de que ãcam pouco tempo e que não seria

35

viável autorizar o uso do e-mail. Questionou também, sobre 'Professor

36

Colaborador', quem seriam e se há necessidadede usar e-mail. Profl Jan Frans

37

demonstrou preocupação sobre a responsabilidade de subdomínios, que podem ser

38

criados e usados de forma inadequada. O Profl João Eduardo Ferreira âcou de

39

verificar essesquestionamentos e esclareceu que estaria sob responsabilidade dos

40

dirigentes estabelecerse há vínculo e necessidadede utilização do e-mail. Sobre a

41

Resolução, o Prof. JEF irá esclarecer as trechos que geraram dúvidas, refazer o

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

texto e enviar aos demais membros para avaliação e aprovação.A publicação da
Portaria sobre o uso de recursos computacionais deverá ser deita pelo GR para ter

mais representatividade;c) Aprovação do 2' Termo de Aditamento do Convénio
USP-OPEN. Prof Jogo Eduardo Ferreira explicou que o IPEN cederá espaço físico,
da antiga IBM, com uma boa estrutura física para a STI e em troca o IPEN usará

espaçoda interNuvemda STI. Os membrosconcordaramcom o convênio e o
mesmo foi aprovado pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente dá por encerrada a reunião, às 12h30. Do que, para constar, eu,
.!:Ê=..

lhe Fragata, lavrei esta Ata, que será examinada

pelos Senhores Conselheiros presentes à sessãopara ser aprovada e assinada. São
Paulo, OI de dezembro de 2017
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Prof. Dr. Marco Antonio Gutierrez
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Prof. Dr. Os&âldo Baça Filho
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MINUTADEALTERACÃO
D.O.E.: 05/03/2011

PORTARIA GR N' 4973, DE 04 DE MARÇO DE 2011
( e retificada em 15.03.201 1)
Dispõe sobre Normas para Registro
de Subdomínios da USPnet.

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais e considerando a
necessidade de disciplinar o registro de subdomínios da USPnet. baixa a seguinte

PORTARIA
Artigo I' -- A criação de registros no DNS -- Domaln /Vime Sysfem -- da forma xxx.usp.br será

feita mediante solicitação por ofício do interessado ao Superintendentede Tecnologia da
Informação-- STI, órgão que administra o DNS central da USPnet.

Parágrafo único -- Não serão registrados nomes considerados ofensivos
preconceituosos ou desvinculados dos objetivos e propósitos da USP
Artigo

2' -- Nomes de subdomínios que obedeçam ao formato '.<unidade>.usp.br

são de

responsabilidade do Dirigente da Unidade e podem ser registrados desde que o respectivo
registro não tenha sido solicitado anteríomlente. Exemplos: ime.usp.br (IME), prp.usp.br (PróReitoria de Pesquisa), sti.usp.br (STI).

$ 1' -- Para efeito desta regra, núcleos de apoio à pesquisa e outras iniciativas que
envolvam mais de uma Unidade relativas ao ensino, pesquisa, cultura e extensão,
formalmente vinculadas. ou não, às Pró-Reitorias de Graduação. Pós-Graduação.

Pesquisa e Cultura e Extensão. equiparam-se a Departamentos e deverão ter seus
domínios como subdomínios da respectiva Pró-Reitoria.

$ 2o -- As Unidades ficam responsáveis pelo registro no DNS de subdomíniosde
<unidade.usp.br> e pelo conteúdo de páginas em servidores nesses subdomínios,
incluindo servidores virtuais.

$ 3o -- A administração técnica de hospedagem do domínio <unidade.usp.br> poderá
ser delegada a STI ou a outros Centros de Tecnologia da Informação.
Artigo 3' -- Nomes que obedeçam ao formato <xxx.usp.bP, sem conter a Unidade, salvo
exceções previstas no art 5o, só podem ser atribuídos a iniciativas da administração central.
não vinculadas a uma Unidade Universitária. Exemplos: teses.usp.br. uspnet.usp.br.

Artigo 4' -- O Conselho Gestor de TI da USP deverá analisar e deliberar sobre os domínios
enquadrados no Artigo 3' e aqueles que se enquadrem nos termos do parágrafo único do
rtigo I'

Artigo 5o -- Os casos que não se enquadremno art 3' poderãoser. a título de exceção.
analisados pelo Conselho Gestor de TI da USP a que se refere o art 4o, desde que
encaminhados, devidamente justificados. pelo Diretor da Unidade em que o pedido tenha tido
origem

Artigo 6' -- Fundações. sociedades acadêmicas. científicas e culturais. e outras entidades

oficialmente autorizadas a funcionar em vamp/ da USP, ainda que recebam números IP
atribuídos à USP, só podem utilizar nomes de formato <xxx.org.bp . Exemplo: www.saca.org.br
(Solidariedade, Apoio, Comunicação e Informação).
'

Artigo 7' -- Os solicitantes de registro de subdomínios não atendidos pela STI poderão interpor
recurso ao Conselho Deliberativo de TI da USP

Artigo 8o -- Esta Portariaentraráem vigor na data de sua publicação.ficando revogadasas
disposições em contrário.

Disposições Transitórias
Artigo I' -- Os nomes de domínios atualmente registrados serão revisados e os que deixarem
de atender a qualquer artigo desta Portaria serão intimados a fazê-lo no prazo de até seis
meses

Parágrafo único -- Os endereços antigo e novo poderão conviver em paralelo durante o
prazofixado para a revisão.

Artigo 2' -- A lista atualizada de domínios revogados com os respectivos prazos de vigência
ficará disponível para consulta na página da STI.
Parágrafo único -- Os domínios que
estabelecidos serão bloqueados.

não forem ajustados dentro dos prazos

Artigo 3' - Quaisquer dúvidas técnicas na execução do ajuste dos domínios devem ser
encaminhadas à STI.

Reitoria da Universidade de São Paulo

PORTARIA GR N' XXX, DE XX DE XX DE 2017

Dispõe sobre regras de permissão de acesso aos serviços
computacionais

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo lo - Para fins desta regra. são considerados serviços compufacfona/sos serviços e sistemas que
utilizam a infraestrutura de identificação e/ou autenticação provida pela Superintendência de Tecnologia
de Informação (STI).

Artigo 2' -- São considerados
usuánosas pessoasfísicas que possuemvínculoformal com a
Universidade nos termos do Anexo l.

Artigo 3' - Cada usuário bem como seus vínculos deverão ser unívocamenteidentificadosna base de
dados corporativa da Universidade.

Artigo 4' - Os dirigentes de Unidade/Órgão poderão, em caráter excepcional e justificado, autorizar a

concessão de acesso a pessoas físicas não contempladas no Artigo 2' e que estejam executando
atividades de interesse da Universidade cuja execução demande obrigatoriamente Q uso de um serviço
computacional.
Artigo 5o - Acessos autorizados pelo Artigo 4o terão validade determinada, de até 12 meses, podendo a
concessão de acesso ser renovada mediante nova autorização do dirigente da Unidade/Órgão
interessado.

Artigo 6' - A identificação primária do usuário detentor da conta de acesso deverá ser realizada por
meio dos seguintes registros válidos:
1.Número USP;
11.E-mail @usp.br. @<unidade>.usp.br e similares;

Artigo 7' Os usuários com vínculo ativo deverão

.Xo'\

1- ter um único e-mail pessoalno domínio@usp.brou @<unidade>.usp.br
e similarespara fins
deidentificação e,
11- manter atualízado o cadastro de um único e-mail altemativo pessoal, cujo domínio poderá ser
de qualquer provedor. para fins de recuperação de senhas ou outras credenciais de acesso.

Artigo 8a - Além de identificação primária, o e-mail pessoal também será utilizado como canal para
comunicação institucional da USP, podendo o e-mail altemativo, em casos excepcionais, a critério da
administração, ser utilizado também para esta finalidade.

Artigo 9' - O acessoaas serviçoscomputacionais
poderáser suspensotemporariamente
ou
permanentemente por motivos de segurança, atividade inválida, violação de políticas ou temposde uso
dos serviços ou a critério justificado da administração.
Artigo 10 -- As regras de acesso e terrrlos de uso dos serviços computacionais são de responsabilidade
das áreas gestoras dos respectivos serviços.
Artigo 11 -- Cabe ao gestor do serviço divulgar e manter atualizadas as regras de acesso e os termos de
uso de cada serviço associado.
Artigo 12 - Cabe ao autorizador do acesso informar as alterações de vínculos e eventos que forneçam
elementos para as modificações nas abrangêncías e cessão de acesso.
Artigo 13 -- Cabe à Superintendência de Tecnologia da Informação autorizar o uso de sua infraestrutura
deidentificação.

Artigo 14 -- Cabe à Superintendência de Tecnologia da Infomlação divulgar e manter a 'Categorização
dos vínculos de pessoas com a USP para fins de uso dos sistemas computacionais' (Anexo l).
Artigo 15 - Cabe ao Conselho Gestor de TI da USP, ouvido o Conselho Deliberativo de TI da USP, o
tratamento de casos omissos bem como a revisão periódica destas regras.
Artigo 16 -- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.

Anexo 1- Categorização dos vínculos de pessoas com a USPpara fins
de uso dos sistemas computacionais
1. Docentesativose aposentados
2. Professoresseniores
3. Servidores técnico-administrativos ativos e aposentados, independente do regime
4. Estagiários
5. Médicos Residentes
6. Alunos da Escola de Aplicação

7. Alunos do Colégio Técnico de Lorena
8. Alunos da Escola de Arte Dramática

9. Alunosde Graduação
10. Alunos de Pós-graduação
11. Pós-Doutorandos
12. Alunos de Cultura e Extensão

13. Bolsistas
14. Professoresvisitantes
15. Especialistasvisitantes
16. Participantes de projetos de pesquisa
17. Professores Colaboradores contratados ou credenciados
18. Pesquisadores Colaboradores

19. Voluntárioscredenciados
20. Membros extemos de colegiados
21 . Alumni(alunos de graduação e pós-graduação que concluíram com sucesso seu curso)

Anexo ll Acesso aos serviços

Email pessoal @usp.br,
@<unidade>.usp.br e similares

Usuários válidos

Após o encerramento do vínculo, a conta

ficará disponível por um período de até
Exceções:
Alunos da Escola de Aplicação
Alunos do Colégio Técnico de Lorena
Alunos da Escola de Arte Dramática
Alunosde Cultura e Extensão
matriculados em curso cam carga
horáha menor que 180 horas

180 dias para que o usuáríopossa
preservar os seus dados e redirecíonar a
sua correspondência eletíânica para
outro endereço.
Passado este período a conta será
desativada. Mediante solicitação do
usuário a conta poderá ser convertida
em um endereço informativo no qual
uma mensagem de resposta automática
informando uma nova conta de correio
eletrõnico do usuário poderá
mantida por até 24 meses.

E-mail @alumni.usp.br

Alumni

ser

Conta vitalícia. A conta será desativada
após identificado período de inatividade
de 180 dias.

Email institucional @usp.br,
@<unidade>.usp.br e similares

Servidores e docentes ativos

Apóso encerramento
do vínculoo
acesso à conta será suspenso e será
necessário
responsável.

Serviço de acesso remoto VPN

Qualquer tipo de usuário válido

Serviço de acesso à rede sem fio

Qualquer tipo de usuário válido

Licenças de Software Institucionais

Servidores e docentesativos
Alunos de Pós-graduação

infomtar

um

novo
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SUPLENTE:
Seaetaíh de Estado da Edixação - Diretoría de

Ensinode Banetos
s) muar

Dqartamento de opas

e Eíwgb

Eléüica -

DATE

Poder Executivo - Seção l

Ata da 4Z' Reunião Ordinária do CBH-BPG.de l S-12-2016
Aos quinze dbs do mês de dezem&a de dois mil e deza-

seis m Cãimra Munkipd de Barnt«. à Rua 16730

DATE

Comité da Boda Hidrográficado 8abto Puída/Grandecom lm

11.Urn represenDnte de ada um das seguintes rwnidpios:
1) TITULAR Prdeitun Munidpal de Cdõmbia

SUPLENTE:
Pnfdtwa Municipalde linfa Roxa
Z) TITULAR;Prefdtua Munidpal de Metro Agudo

SUPLENTE:
Pnfeitua Mmidpal de Baínbs
Municipal de Calha

sábado. 3 de março de 2018

Adio S Acessosautorizadospdo aíügo 4' quão vala
Jade deteminada. de até IZ muu. podendoa cmcessão de
cesso ser retnvada medite

nwa au80íização do dirigente da

Unidade/Órgãoint«essas

Sf! com inldo às09h. nalizou.çea 42' ReuniãoOrdinária
do

SUPLENTE:Departamento de Aguas e Enrgia Elêtrka

3) TITULAR:Prdeitua

Oficial

Comunicado

total de 28 {vhte e oito) membros. sendo 26 (unte e seis) com
direito a vota AnB de submete' a pauta à plenária. o Coarded« de CT-PtAGRHI. Dava valeiros. sugeriu que fossem pío"
cedidas as apresentaçõu previstas para esta reunião. qn são:
Apresentado do Relatório l do Plano de Bacia. apresentação do
Relatório de Situação dos Rearsos Híükos da baila do BPGe

SUPLENTE:
Pnfeitwa Munkipalde Bebedouro

apresentaçãosobe trabalho depesquiq pan mmitonmento

4) TITUUR: Prdeiturl Municipal de acém
SUPLENn; Pnfeitua Municipal de Guaia
5) TITULAR Prefdtun Municipal de Odãndía

dos carpasd'águaEmnguida. soldtou a atençãode todas

Artigo 6' - A ídentiHKaçãopãmâria do usuário detentH da

conta de acessodwHá s« ealízada pa meio dos seguintes
eaisü'osválidos:
1. núm«o USP:
11.e-mail Ousp.bc.e<unidade>.usp.br e similares.
Artigo 7' - Os uwáíios com vfnctio atino deverão:

1. ter um únko e-mail pessoalm domínio Ousp.br ou
e<unidade>.tBP.br e similaíu parafinsde idmüficação;e
11.manter atualizado o cadastro de um únko e-mail dtemaüvo pessoal. cujo domínio poderá ser de qualqtn prwedoç pan

pan a primein apresmtaçãa refnente a« trabalhos que estão
sendorealizados sobe o Plano de Boda da CBH-BPG EsdzKeu
que no segurado semes8e. a CT-PtAGRHI se reuniu diversas

fins de recupençãode senhasou outrasaedendaisde acuso.
Artigo 8' - Além de identifkação pííinária. o e.mail
pusoal também será mlizado comocana pan comuniaçãa

gizou algum questionamaitos acerca do que foi aposentada
O representmte da VM respondeu aos quesüonammtos e alw-

ços computad«nis

Artigo 14 - Cabe à Superintendênda de lbcnolagia da
Infomiação mant« ablalizada e dwlga
a 'Categorização dos

vtnailos de pessoascoma USPpara fins deuso dos sbtemas
computacionais' (Anexo l).
Artigo IS - Cabe ao Conseln Gestor de n da USF!ouvido o
Cmsdt» D€1beíativo de TI da USR o üatamnto de casos amisso$ bula como a revisão periódia desta Pbrtaíia. «xcamilüando

wenüais propostasde dtnação H Reitu.
Ar6go 16 EstaPortaria entra em vigor m data de sua
pçMicaçh (Proa USP201 6.1.2S71 8.1.8)

ANÃO l

Categoíização dos vincula de pessoas com a USP

pan fim de usodos sistemascomputadonais
1. Docmtn ativu e aposentada
2. Propus«essmionu
3. SeMdNes técnicas e adminisoativos àtivu e aponnü-

SUH.ENTE:
Pnfeitura Munidpal deGuau
das. independentemente do regime de trabaltn
1. Um representante
de cada um da seguintesentidades vem para acompanhareste &abaho, pais os CBH's devam instítudmal da USRpodendo
o e-tml altema6vo.
em casos
4. Estagiá'ü
da saádad
ílAEuárias:
utilizado tanbém
S. Médicas Residentes
entregar à CRHI. o Relatório 1.que contempla 0 Diagnóstko e
excepcionais, a gitério da Adminbtraçãa,
la
finalHní]
t) TITULAR: PaDulha Ecológica de Bebedouro
pan esta finalidade
6. Alunos da Escoa de Aplkação
parte do prognóstico do Piam de Bacia. bem como, o Rdat&io
SUPI.ENTE:
Sin&ato Ruralde Bebedolxo
Artigo
9'
O
acesso
aos
seMços
cixnputacionais
poderá
7. Aluna do Cdégio Técnko de Lorpa
de Situação comden Passou a palavn para n repnsentalte
B. AlwKosda Escolade Arte Dnmática
Z)TITULAR:SABESP
da VM Engenharia.elnpren contratada pela domador SAAEB s« suspensa tenpar&ía ou permanentementepor moüvas
SUPLENTE:
Sindcata Ruralde Guaira
para elabaar o RaDIode Baila do CBH-BPGO representante de segunnça, aüvidade imâida. violação de políücn OI
9. Alunos de Graduação
3) TITULAR:Assodação das hmecedares de Cana de da VM Engenlnriafez a apíenntação e üriu espaçopara H
termos de un dos seíüços ou. ainda.a attério justificadoda
10.Alums de Pós-Graduação
Cataíüwa
11. Pó$-Doutuandos
quntionarnentos. lavando a palavQ a reproentante da fIESF! Administração.
SUPLENTE:Sindicato dos Engenheiros do Estado de São

Pálio
4) TTTUIAR Sindiato Rum Vale do Rb Grande - SIRVARIG

SUPLENTE
UNIFEB
5)TITUUR Fómmde D«envdvímento8ebedotxo2000
SUPI.ENTE:
federaçãodas Indúseias do Estadode Sãa
Parto- RESP
Artigo 2' - Cada Càímm Técnia em su primeira reunião

oídinMadeveráeles« o coordenador
e o relatorentreseus
membros.
ldoriau«a
Geralaas
das \.aitw'H
Càiwas iT&
ex:nte oor
im óQão
ómãa da
doatada.
estai
porum
por UBn
mandato02 (dois)anos sendoqu. para o bihb 201 7

hrágafo
hrágafo IJn
Único:A
nia SHáexndda

2019.será representada pdo Seaetõrb de Estado da Saúde Gripe de Uigilânda Sanitária.
Amiga 3' - O Coadmadar de Câmara Técnica indicará

um coordenadoradjunto que o subsüüiiráem sua alaênda.
atendosuasatrbuiçõu.
Artigo 4' - A indicação dos membros ütidaru

e suplentes

de cada segímnto danerá s« efetuada até o da 2&04-2017.

ParágnfoÚnko: Casonão haja manifestação
pa parte

dos órgãos ou Entidades de ada segtnm©, já inbgmtes
Comité. pemanecaão H indicações exbtentu.

do

Aídgo S' - Estadeliberaçãoentrará emvig« m data de
sua aprovação pelo CBH-BPG.devendo ser publicada no Diário

OMdübtda

Delibenção CBH'BPG203. de 29 03-Z017

tou quanto a dep«)dêndadestecomité com o Comitéfêderd.
O Dali interferiu lembnldo que a Cr-PtAGRHIvem trabalhando
com a VM Engenharia e continuará realizando esse tíabdha.

aproveitou enfatizandoa n«asidade das membros da Cl-PtAGRHI paíücipaem efetivamente destas reuniões. pois esta

quesdonameatosforam amplamente discu6dosnas nuniõa
com a VM e a CT-PIAGRHIbalizadas mensalmente. Emseguiu.

«arderam outros qiestionaínentos acasimando um piquem
debate Após a disaissão a vicepresidente do CBH-8PG,inidou

apaentação do Relatóriodeqtuação dosRectzsa Hídricos
do CBH-8PG 2016. am base 201 S. Hnalizada a apresentação,
passou a palavra para a técnica da cms8 pKa apresentar un

trabalho depesquin sobre monitoramentadoscorpos d'ágn.
dabeada pda mama Após as aprcsentaçõ« foi dado inido à
pauta da 42' Reunião Otdinárb do CBH-BPGe a üce-presidente
do COH-0PG, sugeriu a alteração da ordem da pauta. tendo

nn vista que as apresmtaçõa e cmsequentesapravaçóu das
Deliberaçõucoítitam ao fina da paul. Colocoua sugestãoan
discussão sendo q)toada por unanimidade Em seguida colo
cou em discussão a Minta de Deliberação CBH-BPG 196/2016.
que :Aprova a revisão do Relatório de Situação can bne em

Indicadoru dos RecursosHiáicos da Unidade Hiüogláfka de
Gerendamentode Recurso Hídrias do Buxo PardaIGrartde
(UGRHI - 12) - 2016 - Ano Base201 S'. ban como a Minuta de
Deliberação CBH-BPG 197/2016, que :Apraz o Relatório l do

Plano de Baciada Unidade Hidrográfia de Gerenciamentode
Rearsos Hídricosdo Baixo fardo/Grade (UGRHI12)'. sendo
aprovadas por uwimídade
Em seguida. sugeriu a dbpelua
da Idtua da Ata da 41 ' Reunião Ordinária da C8H-BPG.sendo

aplauda por unanimidade,já que todosa recebiam com antecedêtlda. Em seguida. ealocou em votação a refBida aü. bn
bém aprovada p« uwimidade. Após. apresntou a Deliberação
Ad Refuendum CBH-BPG 19112016.de t3.07-201 6. que 'Cita

o GrupoTécnico de Trabalhopara análise da denúnda sabe
disposiçãoirlregüw deesgoto bruto no CónegoBaKetos'. ban
como, o hrec« Técnico elaborado pela CT-PLAGRHI.Chocados

an dscinsãa.ruam aprovada par unanimidade Em seguida.
apresentou também a DeliberaçãoAd RelerendumCBH-BPG
19Z12016. de l S-07-20t6. que 'índia

priaridad6

de investi.

mento de saldo remanescenUdo FEHIOR01201
6 e dá outras
prairidências' e chocada em discussão foi aprovada por uzlar#

midade Apresetttouainda, a Delibaaçáo Ad Ref«endumCBH-BPG 193/2016. de O1-11-201 6. que 'Sthsütui o Grupo respon-

sável pelo acolnpanhannlto da Ekboíação do Pião de cada,
confume DeliberaçãoCBH-BPGISI/2013 pda CT-PLAGRtl
que colocadaem votação foi aprovadapa unanimidade Na
sequênda. passou a palavra pan o Coordeíndor de Cl:PtAGRH

que apíesmtou a Minuta de DeliberaçãoCBH-BPG194/2016.
que
as dkebizes e critérios para disBibuiçãodos
«ursos FEHIDR0120t7.
desür\ada à área do CBH-BPG'.Após
a apresentação oaonreram vária áscussões e questionamentos
acwca da modalidade votada para real«anão e recomposição
florutal. envolvefido a plenária dc um modo geral. Em seguida.

a vice-presidentecolocou a mesím em votação. sendoapto.
fiada pa uwimidade

Em seguida. +ruentou

a Minuta de

Ddib«anão CBbBPG19S/2016.que 'Hxa prazospa'a apresat'
tacãode docummtaçãoP
visando obtençãode valias junto n
FEHIDR0/2017'. sendo que colocada em cotação foi aprovada
por unanimidade Apó\ apresentou a Minuta de Deliberação
CBH-BPG198/2016. que 'EstabelKe almdário para processo
eldtoral - ín\andato 201 7/2019 e cadas80 de intHessados dos
Segmentos Entidade CMs e Usuários de Agua em itigressaí m

Canitê da BaciaHidrográficaBaixoPardaIGrande'.e coroada
em votação foi aprwada pw unanimidade. Emseguida. apresap

tou a Minuta de DdiberaçãaCBH-8PG19912016. que
celebraçãodo pacto para a Gestão Integradadas Recursos
Hldicos da BaciaHidrográficado Rb Grande'. e colocadaem
discussão foi aprovada por unanimidade Tapando a palavn. o

seaetário exKutivo do CBH-BPG
jutificou a ausênciado preü.
dente do CB»BPG. e leu a mensagem enviada pelo mesmo. com
fdidtações a todos os membros do CBH-BPG Com a pdavn. a
vi(e presidente agradeceu a presença de todos e desejou boas
festas a todos e enc«rou a reunião Após então. confom)e o que

foi dto nestareutiãa. eu. LudanaA C R de Pauta.Secntária
&ecutiva Adjunü do CBH-BPG.lavra a presente ata e assim n

final Baratos. l$t2-2016.

Artigo lO -As regas de acesso
e temia detBO dos seMsão de respon9blidade das &en gutoras

dos respectiws serviço..
Artigo ll - Cabe aogestor do seMço dwlga e manter
finalizadas as rega de acuso e os teimasde uso de cada
serviço assolada
Artigo 12 - Cabe ao autorizada do acessoinlomw a
alterações de vlnalos e ventos que fameçan elementospara
as modificaçõesnas abrangêndas
e cessãode acesa
Artigo 13 - Cabe à $perintendêrxia de Têa)elogia da Infu-

12. Alums de Cultura e Extensão

13. Bdsistu
14. Professores
úgtantes
IS. Espedalisüsvisiüntes
16. Participantes
de projetosde pesquisa
17. Professora Colaboradaes contratados QUcredenciados

18.Penuindonu Colaboradaes

19.Vduntários aedenciados
20. Meínb«osextanu de colegiados
ZI. Alumni (duros de Graduação e Pós-Graduação que
cmduínm com sucesso seus alhos)

SO- SáoPaulo.128(34)
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aüóe Sobea iutítuiáo ü uoíd3üsaMaIsÜ
USB pKa 6ms de lru«ão

Oficial

Poder Executivo - Seção l

Portaria GR.7.1 28. de 22-2.2018
m CNPJ

O Reitorda Universidade
de SãaPaulo.riosteima do

abre sobe a redbtribti<io (b emprego púbko

0 Reli« da UnivenHadedeSãobula. rns temos do artigo
42. 1.do Estatuto. baia

a seguinte Portaria:

artigo 42 do 8tatuta, considerando o quanto dispõe a Imtnição
Nonmüva RFB1.63412016 e visando à ínstiüiição de unidades

Artigo I'. O emprego públko ll 66921. Técnico l A. alado
pela Ld Complemenür t074J2008 e redistribuído pda Portaria

fiscaiscom o oqe6vo de imcrição no Cadastro Nacioml de

GR 70SS/2018.fica redisoibuídoda faculdade de Medkina

PessoaJurídia(CNPJ). baixa a seguinte Pbrtaíia:

Veterinária e Zootecnia pan o Museu de Zoologa
Amigo r - Bta Portamenoa em vigor m daü de sw ptüliain

Artigo I' - Fka alado o Centro de SeMços Compartilhados

uln RH de SãoCaídos.
com end«eço M Avenida Tíabalhadar çãa rnoaginb seusehiM a 14-QZ-201
7 Oboé U9 t t.1.76&823).
São-(alteou 400 - Centro - São Carlos/SP- CEP: t3S6&590.
Portaria GR-7.129,de 22-2-Z018
Artigo 2' - fica citado o CMtro de Serviços Compartilhados
an RH de RibeirãoPreto, com endereço M Avenida 8andeirantes
].900 - Vla Mente Alegre - Ribdrão Pato/SP - CEP:14049.900.

Artigo 3' - EstaPortaria ©ntra em vig« m daü de sua
publicação (Prol USP201 7.S.l 007. 1.2)

[) óc sabe de/egaçãode cc
de Pesquisa

O Reit«da Universidade
deSãoPaiJQ,
nos tem« do antiga
42 do Estatuto. baixa a seguinte Portaria:

Artigo I'. fia delegadaao Pr&ReiM de Pesquisa
a competênciapara aduarcano representmtelegal da Univ«cidade
de São Paulo junto à plataforma CIUCA(Sistema de Cadas&o

das Imtítuições de Un Científico de Aninuis). do Conseho
Nacional de Console de Experimentação Animal - CONCEA.
Parágnfo únko - Entre as atribuições decorrentes da presente delegação de competência. fia o Pró.Reitaí de Pesquisa
responsável. também. pa validar o cadastro dos pesquisadores
da USPna platafama CIUCA e demais providêndas carrdatas.
Artigo 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
pi#hç&
(PTDCUSP17.1 22729.1 .0).

Portaria GR.7.t 23. de 22-2-2018
panlRegistro de

O Reis« da UniveKidade de São Paulq,nos temKasdo arüga

42.1.do Estatuto,e tendoem vista o deliberadopdo Connlha
Ddibemtivopara a Área de Temdogb da Infomiação(TI).em
'/12/ZO17. baixa a seguinte Portaria
Artigo I' - O adio l ' da Portaria GR 4.973. de 4 de marca
de 201 1. que dispõe sobre Normas para Regbtro de Subdomlnbs da USPnet.passa a vigorar com a seguinte redução
'Artigo I' .A aíação de registros m DNS - Domain Naíne
System - da lomn xxteusp.br s«á feita mediante sdicitação

poroHKiodo intees9do à Superintendêndade Tecnologbda
Infomiação - Sn. &gão que administra o DNS central da USPnet.
Parágrafo único - Não serão regbtrados nollwls consideradosolemhos. prKonceituosos ou desvinctlados dos objetivos e

propósito daUSR' {NR)

Artigo 2' - O artigo 2' da Portaria GR 4.973/20tt
vig«ar com a seguinte redaçãa

pasn a

'Artigo 2' - Nome de subdaníniosque obedeçamao famato'.\<unidadeb.usp.br

são de respoíwbilidade do Dirigente

da Unüade e podem ser registados desde que o respectivo
registo nãa tenhasidosolicitado anteriom\ente ExelvWos:
ime
uspbr0ME). píp.tsp.b (Pró.Rdtoíia de Pesquiq). dtHP.br (STI)
$ 1' - hra efeito desta regra. núdeos de apor à pesquin e
outrasiniciativas qK envolvam mais dc uma Unidade relativas
n ensino,pesquin. cultura e extmsãQ formalmente vinculdas.
ou não. às Pr&ReitoriH de Graduação. Pós-Graduação,Pesqii9
Cultura e Extensão. equiparam.n a Departamenbs e d«wãa
tw seus domínios como subdomínios da nesp«üw Pt&Reitoria
S Z' . As Unidadesficam respansáveb pdo íegbuo no DNSde
stódomlltios de \<unidadeusDbr\> e pdo conteúdo ü págiíuasd

auquaisqu«outrosser\ricos
de acesso
ou amuzeíwtmto ofued.
da an seMdaes nessa subdomiítios. induindo seMdam ÚRuaib
S 3' - A administração técnica de hospedagem do domínb
\«midadeuspbí\> poderá ser delegada à STI w aos Centrosde

TecndogiadaInfomnçãcl
1 4' - Suprimida.
S S' - Suprimida' (NR)
Artigo 3' - O artigo 4' da Portaria GR4.973/201 1 pan a
vigwn com a seguinte redaçãa
:Artigo 4' - O Conserto Gestor de TI da USP deveráanalisar
edeliberar sobre os domínios enquadrados no art. 3' e aqueles
que se enquadrem nos tempos do paágnfo único do art. I'.
Parágrafo único - Suprimido..'(NR)
Artigo 4e . O artigo S' da moraria GR 4.973/201 1 passa a
vigiar com a seguinte redução

:Anão 5 Os aços que não se enquadrem no art. 3
poderão se( a fulo de exceçãa.analisada pdo Consel»
Gesta de TI da USe desde que eíx:aninhados. devidamente
justificados. pdo Direi« da Unidade em que o pedido tuba

üdoorigem.' (NR)
Artigo 5' ' O adio 7' da Faltaria GR 4.973/2011 passa
ingwar com a seguinte redução
:Artigo 7' - Os soldtantes de registro de subdomlnios nãa
atendidos peb STI poderão interpor rKurso ao Consdtto Delibe
ntivo para a Área de TI da Usei (NR)

Artigo 6' - EstaPortaria entra «n vigor na data de sua
piülicação (Proa USP201 7.1 .237.84.0).

Portaria GR-7.124.de 22-2-2018

GR S047/2011. fia redKtHbuído da Faculdade de Odontdogia
para o Museu Pàulistz
Artigo r - 8ü hrtarb entra an vigor na data de sua ptülia"
çãq reeoagindoseu eleitos a 16-01-Z017(Ptoc U9 tZ.i2.23.Q.

Portaria GR-7.130.de 22-Z-2018

t)8póe sobe a /edüüüu4áo & emprego ptibko
O Reitaí da Univeaidade de SãoPaulq, nos termos do artigo
42. 1. do Estatuto. baixa a seguinte Portaria:
Artigo I' - O emprego público 11943S6. Básico l A. criado
pela Ld Complemenür 1074J2008 e redistribuído pda Portaria
GR4478/2009. 6ca reduüibuido do Museude Zoologb pam a
faculdade de Saúde Pública
Amigo2" - Esta Pbrtarbenu an vigor na data de su ptÀicp
çãQmugindo seusele©s a 01.02.201} (Ploc U9 ll .t.tSS.3&4).

Portaria GR-7.131.de 22-2-2018

aspõe sobe a reütllbu<áo & mp'ego pt)bko

4ãma d8ao#tíiKosda Pürtana 6R 4.9/3/201í.
qwjdispõe .lote Ihmus
9ibümhbs da USM«

O Rotor da Universidade de Sãobule, nos temposdo aíügo
4Z. 1.do Estatuto, baixa a seguinte Portaria
Anígo t' - O emprego público 1198S99.Básico l A. aliado

pela Ld Complementa 1074/2008e dishbuído pela Portaria

Portaria GR-7.t22. de 22.2-2018
Rota

abpóe nbe a fedbtrüuiçio de 9r7pregopt)bko

O Rotor da Univeaidade de SãoPauta, nos termos do artigo
42. 1. da Estatura.baia a seguinte Pbrtariz
Antigo I' - O emprego público ll 70S70.Técnico t A. atado
pela Ld Complementar 107412008e disbibuHo pda PortariaGR
S380/2011. Ricaredsaibuído da Superintendênciade Assistênda

Sodalpara a Rdtoria.

Arógo 2' - Bta furtaria enM an viga m data & suaptüliaçh, reooadnda seuselüus a 07 02-2017 (Ploc.U9 12.t.1013S.Q.

Portaria GR-7.13Z. de 22-2-Z018

lidbtória

sexta-feira, 23 de fevereiro de 201 8

a serem instatmdos no capital

Universitário da Uq

üavés da modalidade
de PREGÃO
em ambienteeletrõniüodw

píumcial
confame suas mpecüvas lbnnações/capacitaçóes
objetivando a aquisição de Ints e serviços comuíu; paracorTyor a
Equipe de Apoia ficam desigrladosGravam Ienes IJeSous4.José
Roberto de Mendonça. ManaCristim leíTn de Carola.Malta Inês
Mendes Macedq Amalda de Oliveira. Maurkio landni. Gabíiele
topes C«deite Leal. Dayaín Yuri InouB. Bíum Camih Pimentel

Bianchi Damaziq Sino CabosPimutd da diva. Toma Montra
Souza. Mana Crisdna Sakai. Patrfda Sayuri Katayose Takahashi.
Maíyn Keiko Oyamada. S«aia Covelo podar, Sorna Mana Marinho de Egindda Calado, Unia Fum&o Minami Neves de Oliveira.
Pàulo MahusaZanuzdq Ludkne de Uma RadriguesRuarq Mata
Rosangeb Jundod e Ricardo ShigueruChina; os pregwiros adtna
daigmdos poda'ão atear cam sudente de Pregoeiro dou Equipe de Apoio; esta Pütaib vigorará pdo prazo& 01 anQ a pafw
de 03.03-20t8; Proa USP 16.1.11&62.9.

CENTRO DEENERGIANUCLEAR NA

AGRICUUURA
Despad)o da Diretan. de 2Z-2-Z018
Ratifiando o ato dedKatóíio de inexigibilidadede licitação e autorizo a despem. de acordo com o adio 26 da Ld
f;ederal no 8.666193 e dteraçõn puteriaíK
rusaltando que

responsabilidade
da jusüfiatiw técnia ê do servida'que

assina a mama

@çyLOAOE DECIÊNCIAS FARMACÊUnCAS
Extnto de Convénio
Processo:
l&1.22S.9.S
Convénio que celebra a Universidade de São Paulo com
inteweniênda da Fxuldade de Ciências Farmacêuticas - FCFe a
Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda.
Objeto do coítvênio: Estágio de graduaçãcl
Vigência: de 21.02-2018 a 20.02-2023.

FACULDADE
DEECONOMIA.ADMINISTRAÇÃO
E
CONmBIUDADE
Despachodo Diretor.de 22-2-2018
Homologanda,ad nferudum da Congregaçn, em cumprimentoao artigo181 do RegimentoGnd da USP.o rdatória
do concursode LMe-Dacêíüado Departamentode Economia
da faculdadede Economia.Aáninistração e Contablidade da
Univusidade de São Paul. na ána de 'Miga

Desenvdvimenta

Economia Pdítia - Métodos Empííkos' a que se submeteu
o candidato Raphad Bottura Coibi. no período de 18 a Zt-12

2017. A Cambsãoloi integrada pelas Píofusores Rodrigo De
Luso da Sivein Buda, Professor
ãhilar do Departamentode
Economiadata fxuldade; Helio Zylbestajn. Profess« S&tior
do Departamento de Ecornmia desta Faculdade; Sergio Namhi-

ko Salcun}. Professor
Assodado da faculdade de 'bonomia.
da Portaria Administraçãoe Contabilidadede Ribebão Pato data Unb
GR-6561 nO1 4
unidade(FEARP-USq;ReynatdoRmmda. ProfessorTittiar
Unidade int«ossada: Centrade EnHgia Nudear na Agricub
da Facddadede Ecoílomia.Administração e Contabilidade
Nos termos do Artigo I'. Incisa ll alhea 'h'.

lura - CENA - USP
Cano'atada: MERCÊ S.A
Valor: RS 44.g23.17

de Ribeiráo Preto desta Universidade (FEARP-USP);e Marislei

Processo:2017.t.884.64.0

EDITORADAUSP
Despadlo da Diretora Presidente. de 20-2.2018

Ratificandoo ato dedaatóriode inexigibilidade
de licitação.de acordoom o art. 26.da Lei &666/93.e dt«açõn
posteriores ressaltando que a responsablidade pda jusü6mtin

técnica é do emitente.

Unidade interessada: Editora da Univeaidade de São Pauta.

Pr«essa Conaatados:

t 8.1.17.91.3 - Malta CKilia Nadêrio Homem

18.1.33.91.9- G«son senis Slvestn DuaíteDamiani(ag.)
1 8.1 .43.91

.4 - Paulo

Leonel

Lib#di

Despacho da Direton Presidente, de Z1-2-2018

Ratificnldo o ato dedaratóriode inêlciQibilid3de
de lidtação, de acordo com o aít 26. da Ld 8.666/93e alteraçõn
posteriores. ressaltando que a nesportsabilidadepela justificativa
do emitente.
Unidade interusadz Editam da Universidade de Sào Pàula
Processo Cmtratados:
13.1 .649.91.5 - fiindação de DesenvoMmmto da Unicamp

NishiÍiim.PíofessaaAssociadado Instituto de RdaçõesIntpnxionab(IRI) desta Uniwsidade. sd) a presidênciado ptimeim. fundamentada nos elementos examinados. m trajaória
academia do candidato Raphad Bottura Colhi e nos restdtados
obtidos nas provas a que ele se subínteu. a Comissão o considerou habilitado. indkandoo à Congregação da faculdade

de Economia.
Administraçãoe Contabldade da Universidade
de São Paulo p&a a obtenção do titulo de IMe-Docente. na
espedalidade 'Mica D«envolvimento e Economia Pdíüca

MétodosEmpiica

'

Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

Processo USP ne: 2015.1.70.84.6
e-Convênio USP ne: 3971g
Processo CNEN/IPEN ne: O1342000987/201 5-49
Ref.: l QTermo de Convênio -- de 1 7/1 2/201 6 a 1 6/1 2/2017
Dotação Orçamentária - Verba: não há

2eTermo de Aditamento de Prorrogação de Vigência

do

Convênio para compartilhamento
de

infraestrutura
interNuvem

computacional

USP celebrado

entre

denominada

a COMISSÃO

NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR -- CNEN, por
meio de sua Unidade Administrativa INSTITUTO DE
PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES OPEN/CNEN-SP e a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
USP

Pelo presente 2' Termo de Aditamento de Prorrogação de Vigência do Convênio, as

partes,de um lado a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARem São Paulo (CNEN/SP)

por meio de sua Unidade Administrativa INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETlcAS E
NUCLEARES (OPEN/SP) e, de outro, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), ambas
devidamente identificadas no Termo ora aditado, decidem de comum acordo prorrogar a vigência

do convênio celebrado em 17 de dezembro de 2015 através do e-Convênio em referência, por

mais 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequenteao do vencimento, conforme
referenciado,permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas pactuadas. As partes
possuem interesse na continuidade do convênio, uma vez que a USP está utilizando o espaço
físico concedido nos termos do item 4.1.1 do convênio: "Destinar uma área de 107m2de espaço
físico para a instalação da replicação dos roteadores da USP e de um centro de porte médio de
processamentode dados" para prover melhoria na disponibilidade de rede da Universidade e o
IPENtem disponível uma infraestrutura na interNuvem para utilização, de acordo com o item 1.2
do convênio, para apoiar a execução de serviços nos domínios corporativos, educacionais e
científicos.

46

@

O Convênio, após a concordância dos partícípes, terá sua vigência alterada para 17 de
dezembrode 2017 a 16 de dezembro de 2018

O presenteTERMO será assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e terá
seu resumo publicado no Diário Oficial da União, conforme determina a lei que rege os contratos
da Administração Pública Federal

São Paulo, .Z,Z de dezembro de 2017

:EJO CALVO

WILSON AI

Superintendente
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
OPEN-CNEN/SP

MARCOANTONIOZAGO
Reitor

UNIVERSIDADEDE SAOPAULO

Diário
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Poder Executivo - Seção l

IX - TRAN9ERÜaA DE ÁREA U CONCEIITRACÁO

te da anexada presente Resolução.

Estrato de Convido
Procan: 13.t.493.64.8
Esp&lçC
& Estágio
Concedente: (m®

& EnHgia Nudez na Agricultura

CENAN9. CNPJB.aS530n®3.H
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XI.l O caípede mentadNa do Ptognn de Melada
grn Qiúnka eln Rede Nacional deve n comWsta

«Ú .«PÚ;Ú

11 ho6dênda m língua esD4ngeba
A po6dêndõ oln Hngu estíaíigeka s«á «igidõ após o

iyesso m pós'gaduaçáq
confnmltmV dnu r;guiar;aM.
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- Contra C#a (an nade da unldadq gane do õutoç titula
do BabahQ, non do Olhem.
leal e &u

seguinte endueçu DepalUmento'de

Quilnka. FF(LRR AK

VI Os exnies carutaíão de pan esaita mvol\lendo

as seguinte hBU

C.pacunrude daw8R ütub ü) BüalR locale thD;
lota defilha, llustraçõ«Equações
e tabu«

qmtõcs gramaicais básias. O nfird mirün de ac«to ilidgido
paa a aprolaçãq, em cada exame. é de S0% da ponbiaçio toül
.. VU O(A) estudnte podem slünHn-sê ao uan de pedi.

Ruumo m Português
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ao exatn de profldéncbem
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MaterialeMétodos;
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U - D6CIPUNAS

Vt.l Oaedendaiwto ou reaeduaaneMo deilisopha
é .bBnado m anàlK do cometido progais#cq campaH-

liüde an u Incas de pesquiu Ú Éograna.'dlnizaçio

Reatar«
CondusõK
Sugestão pHÕ trabahos futuoç

(se nc<usáíio);

Biblognfla ou rdnênda biblogãí«
,Anex« {sen«n$álb);
Aphdcn (n necusMa)
!al.2 .o depóátodos exempbes será efctuadopdota)

ca«ã&tdõl.mi,dmtp
y«açà dodentadoq
Ú i«ã& ü
P&Grüiaçãoaé o fim do i)pedinte doúltimoda doseu

bblográü@
Cura,ohm
ütae'da
minístril;ütts
1;pHKiãl: prazo
rtdmcnülDevam
scrcntreguu
ctmtanciado de im rebt« augda a CCR
.VI.2 0 pofess« respansávd deverá ser parti-=jwRe õüvo

doProgwia(Plano) guarda se trata de iSsdpln ob®atõü
do Programa ou da &ea de concmBaçáa

ui - CANCELAMENTO
DETURAiAS
DEDiSaniNH
VII.l O canubiwto de tws
«m«
pedante nldução
mai«. apo\fado peb CCe.

de iãsdpllt& poderá

do minlsBant&

p« maüvo de feio

VII.2 A CCPdevememitir paíccet süre a solcibção m
paio tnánmo de tO {dez) üa.

Vl13 0 cancelamentode umta de dsdplin par falta de
ahna só «eírerá se liwver menus de 03 três) altBn insaitos

'Wlnnenü mMcubdos. toda«» s'adt,çM ü ieya,,àa

pda dsdplna ntcs dobikio da idas estõbdedda '
VIL4 0 pno miiámo para deliberação
da CCl! de acordo
can o cdendárh, é de até 2 {dob) &s antes do inldo das agiu
Vl15 Caos ucepcionais serão analisadospda CCPmedi-

te jiati6catin drwnstandüda.

VIn - EXAMEDE QUAL.rICACÁO {EQ)
A insakãa nioExaKle de Qualirkaçãa é de respmsabidade

as tcin«) cxemplaru & dsseítação hptesm

em bMe

veta.sendopdo ramos l dela encadernado
a'n apa dtn

nos mddn

do Prapama=

OS tango) aanplaru
cuida equivdcMe
. . bmulárb

em formato púC salva em CD ou

de sugestão pNa canposlçõo b cainissão

Datnab lemdádn

e doamentas definidos nn pr«eõ-

mentu pan defesa no Reghnento da CPG.

O depósitodeiwá sa a<ixnparüado de c8ítB do arímtada

cerü6caí:do
que o aíimtando está +.to à ddaa.

XHI- FORhAAS
AoiaoitAisOE
xvmçAo DEN.Usos
Nãon aplk&
)av . A\iAUAÇÀ0 8CRnA

NO JUtGAMENTD aM

DisSER-

TNÓCS

Nio se apta.
. . IV.

laOUAS PERMITnOSPARA REDAÇAoE DEFESA
DE

DISEmAÇÓES
X\LIAtenduido o artigo 89do Re$mmto de Pós-Gladua-

doía)estudantee dnerá nr feia denlbo do prazo mádmo çáo da Uttivnsldadt de São Paulq toda as Disseítaçõa dt\farão
utabekddo pelo píogama nesteregdannnu Otan Vl11.3).
O cmtB titula, IBuíM e palawa-dias an português e inglês
XV2b dberüçüa ponho n rMdüs i«eM-bs
cm
eoíDe dewá s« realçado no máiirn 60 (scssntB} áas após
insaçãa. O(A) estudnte que não redbaí o exnle no petfodo
Revisto para o seu «FW será desligado do Progam4. cmlomK
item V do artigo S2 do Redmuto & Pós Graduação da USP.

Vtll.l O dlcüw do aBRe dt qualfiaçãoé afilar a

Hi4tWid3dtcientífica do asno na &ea de canhedmemodo
PioFama e u o asno possa canhedmatus sufidaRes pna o
desenvdvhenta de sua dss«taçãa

VIII.2 0 ExamedeQualifTaçãacoíuisütá da aíguiçãodo
anddato a respehodo pdao de pesqüsaa s« desenvolvido
au cm tlesawolümmto no ProFam& O Exame contará de uma
exposiçãodo canddato. can un tn&iimo de 30 minutos e um

máidmode SOmantas de àxaçãa A comissãoexamiítadua
naliará o (mh«imnto

espedfico do candidata e o desenval-

vinento doprqacç piando alia(ávd.A ihKaçãodonade sela
dc no máximo 2 {duw) horas.

VIII.3 A hsaição para o exame de quaificaçáo dweri «ar.
rertm ate 18 {daoite) mães após na matífaib no progivína.

Paraa insaição no Examede Qudi6caçio o dum dwerá ter
canpletaib peb ramos SO% dos crédtos abrigatórlw eni
ãsdplinas.

po'tugÜ w h#b.

XW . NOMES(ATURA DOHTULO
O{A) estudante do Ptograna de Mutrado Profissional cm

Qulmio que onyir toda as exig&taa do a#w rectbaá o
nítidade 'Messe em Ci+nda' obtida no Ptograrnade Multado Pto6ssiaid cru QiÉmica.&% de concmtnçâi Ensino
deQtJNca
XUI - OUTRA NORMAS

XVII.l Qéditu Espedals
Nio sàocoilpitadH aédttu egedais preüstasno An. 64
do Regimento dt Pós.Graduaçãoda USP

XVlt.2Dlsdphas arigatóriu
Sãodisdplnasobligatóíias:
1.Qüúca t: Qriganda elas\mtu e rnoléwla (6aédtah
Z Química
2: Pilaresda quünica(6aéditak
3. Química3: Qu&nicada vida. nibkntQ e matBiab(6
aéditaü)
4. Abadagem tinnológicu atualizadas paa o enfim LATE)

(6prédios);
S. hndamalta

VIII.4 0(A) utudante que fu repíwado no Exame
de
Qualific«ãa pad«á hsa«cr-sc para iefazé.lo apenasuma
vu. daRuido realça nova inscrição no paio máxhno de 60
[sesmta) das após a data de rca]izaçào do primeüo cume. O
segundo examedeverá ser reaRzadono Falo de 60 tsasenta)

án após a fnsatçãa.Pinistindo a repavaçãq o alho saà
deslgado do Ptogrum

\nll.S A Camissio Examinadua s«i canposta pa üês

membros.
sendo
umdolo a orientadae ouT« dob membros
can titulaçáo mhima de Doutor pertencemosw náo ao quaüo
dc datada'cs
do Programa. O comentada poderá parúdpar

da (omissão
Enítilnaduaem substituição
ao nmuda.
Quandoo arimtada e coorlentada. se existo não puderem

paüdpa. a CCPiDi&lrá um oriaitada do hognrna para
saa.

Utl.6 0s alhos dw«ão lns«Nesse
parao gamede
Qualifkaçàq mtlegnido M s«retarda do Propaína. uma alta

contendoposslvd'data. horário e wgestái de latiu para
t«ripar a ccltiissãouaminadua. S tdn<o)ródu lb prqcto dr
pesquisae as resuttadn Faciais obtidos m penada. sehown

'!Kepdwõlidade, pa'a a

termasmetidanadn no çaput.date arüga:

a) email desatulzada

b) náo r«ebinefHlo da !unha de votação via e-mad:
d á6culdade de acessoà int«net.
'

CNPJ78.H0.4890001-S3
IXL
A deiçáo feri supervblmada par (anissio
abeto: Conced«atj$o itpto n CENAÁJSP
aa cstudaíp Eleitnd. cmWÜ paitatmmU' PH üis d«mu e"dü
daü R-citeprevê pÚ c'l'"üá.io axial ü Progaín.p'dd
tesíegulnnente matrictiadn naUEL
áscmtts de pósga&açio.
inipla ernalpdaçãQ,
ptb CCRcora budsfat&h
S te . Os lnenü'H docaRU da Comissão mencionada
Vlghciõ: OSmos a país da nsimtula
X.2 0CA)esudante que tive seu rebt&io cmstdKade
Data deAssinatuz 12-12-20t7
nocapa deite artigo serãodesignada pdo Dbet« doure os
Asar\am:
bu6slalóiio devem.Cosonldtado pch CCepraHdendlr'
a
adega de nave ldatótb no prazomáxbm de 30 tbtlta) dias
Peb tErIA/USP:Tsd Siu Mu
campa a parütdadaü da aálse da CCP
Peh UELhel ed Ruam

lldssinal

e l (un) r@esmu#iu

sábado. ] 6 de dezembro de 201 7
»ágafo üiin - CHX«n

metodológtcu para a pesquiu em emino

dequinta (6aéütul

6. SemháriuWeb 1. 2. 3 e 4 (t aédta cada).

