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INTRODUÇÃO
Recentemente, a Instrução Normativa 14.01 passou por sua sexta 

revisão, introduzindo uma nova dinâmica na gestão e governança dos 
serviços de Tecnologia da Informação (TI).  

São mudanças estruturantes de um novo processo de planejamento 
e tratamento das demandas por aquisições de serviços e ativos de TI 
pelas Unidades Organizacionais da Eletronuclear; de uma nova forma 
de orientar a integração de ativos e serviços de TI à Rede Corporativa 
e a atribuição de responsabilidade dos departamentos da Superin-
tendência de Tecnologia da Informação (ST.A) sobre o gerenciamento 
destes recursos; e, talvez a mais significativa definição: instruir como as 
Unidades Organizacionais devem planejar suas contratações quando 
da necessidade de uso de recursos computacionais por colaboradores 
de empresas contratadas alocados nas instalações da Eletronuclear.

Em um processo gradual e constante de elevação do nível de maturi-
dade dos processos de governança, este é apenas um passo em direção 
à excelência na prestação dos serviços de TI a todo corpo funcional da 
Eletronuclear.

Departamento de Planejamento e Governança 
de Tecnologia da Informação (DPG.A)
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CONCEITOS IMPORTANTES PARA ENTENDER A IN 14.01
Antes de entrarmos nas explicações sobre as mudanças na IN 14.01, 

é importante conceituar alguns termos importantes.

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTI) 

O CTI tem por finalidade aprimorar os processos de tomada de de-
cisões buscando o pleno alinhamento entre a TI e os objetivos estra-
tégicos organizacionais. O CTI é um colegiado de caráter deliberativo 
no âmbito da Superintendência de Tecnologia e Comunicação (ST.A), 
atuando também como mecanismo consultivo e de apoio ao Comitê 
Diretivo de Tecnologia da Informação (CDTI) da Eletronuclear.  Suas 
atribuições e composição podem ser consultadas IN 14.01.

Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação (CDTI)

Colegiado de abordagem estratégica, que tem por finalidade apri-
morar o processo de tomada de decisões buscando o pleno alinha-
mento entre a Tecnologia da Informação e os objetivos estratégicos 
organizacionais. O CDTI é um órgão colegiado propositivo em apoio 
a decisões pertinentes à Diretoria Executiva e deliberativo no âmbito 
de suas atribuições, sendo composto por um representante indicado 
por cada Diretoria e pela Presidência. Suas atribuições estão melhor 
explicadas na IN 14.01.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)

Documento que traz o planejamento das ações e aquisições de solu-
ções de TI necessárias para atingir os objetivos estratégicos propostos 
pelos Planos de Negócios e Gestão (PNG) e Planos Diretores de Negó-
cios e Gestão (PDNG). Mais detalhes sobre este plano estão na IN 14.01.

Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

Equipe formada por um representante da Unidade Organizacional 
demandante de serviços ou ativos de TI; um representante indicado 
pela Superintendência de Suprimentos (SS.A) para prestar orienta-
ções acerca assuntos relacionados com o processo licitatório, quando 
aplicável; e um representante de um dos departamentos da ST.A, que 
será o responsável técnico pelo projeto e aquisição. O produto final das 
atividades da EPC são os artefatos necessários à contratação, como o 
Termo de Referência (TR) e o documento do Estudo Técnico Preliminar 
(ETP), quando aplicáveis.

Documento do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Dispositivo produzido por uma EPC e que apresenta as análises e 
suas respectivas conclusões acerca das condições da aquisição, con-
siderando variáveis como a real necessidade da aquisição e os riscos 
inerentes; os requisitos técnicos e de infraestrutura; as soluções simi-
lares disponíveis no mercado; a escolha feita e sua justificativa; e, por 
fim, as conclusões no que concerne à viabilidade técnica e econômica.

Escritório de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (EGP-TIC)

É o núcleo do Departamento de Planejamento e Governança de Tec-
nologia da Informação (DPG.A) que gerencia o portfólio de projetos de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mantido pelos depar-
tamentos da Superintendência de Tecnologia da Informação (ST.A) e 
presta suporte a estas Unidades Organizacionais em suas aquisições 
de serviços e ativos de TIC.

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Documento que registra a abertura de um projeto pelo EGP-TIC e 
que apresenta suas diversas informações, atores, custos e outras pro-
priedades. Os TAPs criados são submetidos às deliberações do CTI e 
aprovações do CDTI. 
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Repositório Central de Documentos Eletrônicos (RCDE)

Sistema mantido pelo Departamento de Transformação Digital 
(DTD.A), sendo um repositório para a documentação de projetos, aqui-
sições e processos conduzidos pelos departamentos da ST.A.

Serviços Hospedados e Suportados pela ST.A 

São serviços de TI - sistemas, conectividade, plataformas de colabo-
ração e outros - que estão conectados à rede corporativa, sendo de-
senvolvidos, adquiridos e administrados pelos departamentos da ST.A.

Serviços Apenas Hospedados pela ST.A

São serviços de TI contratados, desenvolvidos e/ou administrados 
pelas Unidades Organizacionais não vinculadas à ST.A e para os quais 
os seus departamentos apenas hospedam os ativos que os suportam, 
sem prestar qualquer atendimento ou suporte adicional aos sistemas, 
bancos de dados e infraestrutura específica.

Serviços Não Hospedados e Não Suportados pela ST.A

São serviços de TIC não previstos para integração com a rede corpo-
rativa e tampouco para atendimento e suporte pelos departamentos  
da ST.A.

REGISTRO, CONSOLIDAÇÃO E TRATAMENTO DAS 
DEMANDAS POR ATIVOS E SERVIÇOS DE TI

João:
Bom dia, chefe Heloísa! Estou precisando do software Bons Planos para 
o projeto de planejamento das atividades aqui do nosso departamento. 
Podemos solicitar a compra à ST.A? Como devo proceder?

Heloísa:
Bom dia, João! Existe um processo para isso. Vou te explicar direitinho 
como funciona: primeiro, você precisa baixar o formulário do DOD da 
NucWeb, na seção “Formulários Padronizados”, preencher, assinar como 
requisitante e depois trazer para eu assinar.

Heloísa:
Em breve, João, o preenchimento do DOD será eletrônico! Não é 
interessante?

João: 
Chefe, depois do preenchimento e assinatura, o que fazemos?

Heloísa: 
Fique atento ao prazo para envio dos DODs. A revisão 06 da IN 14.01 diz 
que devemos entregar até novembro de cada ano, mas ela já está sendo 
revisada e este prazo passou a ser fevereiro do ano seguinte. Qualquer 
dúvida sobre isso, pergunte também ao Escritório de Projetos.

João: 
Chefe, depois de enviarmos o DOD para o EGP-TIC, o que será feito?

Heloísa:
Ah, João! Essa é uma boa pergunta! Pelo que diz a IN 14.01, o EGP-TIC 
tem até janeiro do ano seguinte para consolidar as demandas que são 
enviadas à ST.A pelos DODs!  Mas como eu disse, a IN já está passando por 
outra revisão, então esse prazo para o EGP-TIC consolidar as mudanças 
vai mudar de janeiro para fevereiro
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Heloísa:
Ao fim da consolidação das demandas, o EGP-TIC criará os projetos e 
emitirá à ST.A a relação daqueles que darão origem às contratações para 
o ano seguinte.

Heloísa:
Na etapa de criação dos projetos, os responsáveis técnicos dos 
departamentos da ST.A também são definidos, em uma consulta do 
EGP-TIC aos gestores destes departamentos

Heloísa:
Para finalizar, a ST.A envia a relação dos projetos de TIC criada pelo EGP-
TIC à SS.A, que deverá indicar uma pessoa para compor a EPC de cada 
projeto. 

Heloísa:
Depois de realizadas todas as indicações, a EPC de cada projeto será 
registrada no sistema de gestão de portfólio de projetos. 

João:
E o que vem depois disso?

Heloísa:
Agora começa uma segunda parte que exigirá bastante atenção do EGP-
TIC: a preparação do orçamento para o ano seguinte, usando a lista de 
projetos das demandas consolidadas!

O PAPEL DO PDTIC NA CONSOLIDAÇÃO 
E TRATAMENTO DAS DEMANDAS

João:
 Chefe, enquanto eu dava uma olhada na IN 14.01, eu li sobre um tal PDTIC. 
Onde entra esse plano no processo de preparação das aquisições de TIC?

Heloísa:
João, essa pergunta é valiosa! Você já deve ter lido sobre a finalidade do 
PDTIC, o “Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação”, e 
aprendeu que ele é produzido com a participação de um representante 
de cada diretoria e da Presidência da Eletronuclear, por meio de um 
comitê gestor.

Heloísa:
Veja, João, o PDTIC é tão importante que precisa ser aprovado pela 
Diretoria Executiva da Eletronuclear! É o PDTIC que norteará as aquisições 
de TIC feitas pela ST.A por quatro anos, tendo que ser refeito após esse 
período!

João: 
Mas eu ainda não entendi onde entra o papel do PDTIC no processo que 
começa com DOD, passa pela consolidação das demandas, criação de 
projetos, constituição das EPCs e elaboração de orçamento para o ano 
seguinte. Pode me explicar?

Heloísa:
Claro, João! Quando a equipe do EGP-TIC está trabalhando na 
consolidação das demandas, ela precisa consultar o PDTIC em vigor para 
identificar em que meta do plano está prevista determinada aquisição 
ou projeto que não demanda aquisição.

João: 
E se houver algum pedido não previsto no PDTIC?

Heloísa:
O ideal é que nenhum pedido esteja fora do PDTIC, porque isso transmite 
a noção de falta de planejamento pelas Unidades Organizacionais. 
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Heloísa:
Mas, sabendo que a demanda geral por produtos e serviços de TIC é 
muito dinâmica, não é impossível que surja um pedido que não tenha 
sido planejado anteriormente.

João:
Isso é grave, chefe?

Heloísa:
Não chega a ser grave, João, mas deve ser evitado.

João:
Como a ST.A age quando isso acontece?

Heloísa:
A IN 14.01 diz que a ST.A é responsável por monitorar o cumprimento do 
plano, empregando as medidas necessárias para tratamento de eventuais 
desvios no planejamento, ao longo de seu período de vigência.

Heloísa:
Todos os anos o PDTIC em vigor passa por uma revisão e os desvios são 
ajustados com a atualização de suas metas. Após os ajustes, o documento 
é submetido ao Comitê Gestor do PDTIC para aprovação das alterações. 

João:
Será que algum dia esses desvios terão fim?

Heloísa:
É o que se espera, João. A Governança de TIC passa por evolução em 
níveis de maturidade de seus processos. O que se espera para o futuro é 
que o PDTIC possa prever com mais exatidão as demandas das Unidades 
Organizacionais.

João:
Entendi.

PROJETOS SE TORNANDO AQUISIÇÕES

Heloísa:
João, agora sou eu quem faço as perguntas. Se você leu a IN 14.01 com 
atenção, vai tirar de letra e ter as respostas na ponta da língua!

João:
Claro, chefe! Pode mandar!

Heloísa:
Depois que os projetos de TIC são registrados pelo EGP-TIC, e os Termos 
de Abertura de Projetos, mais conhecidos como “TAPs”, são gerados, o 
que acontece?

João:
Ah, essa eu sei! A relação dos TAPs dos projetos com contratações mais 
próximas será a pauta de uma reunião do CTI. “CTI” é a sigla para “Comitê 
de Tecnologia da Informação”.

Heloísa:
E o que faz o CTI?

João:
Ora, o CTI é um comitê deliberativo, no âmbito da ST.A, que tem a 
finalidade de aprimorar os processos de tomada de decisões, buscando 
o pleno alinhamento entre TIC e os objetivos estratégicos organizacionais 
e ser um mecanismo consultivo e de apoio ao CDTI! As deliberações do 
CTI são registradas em uma ata.

Heloísa:
Muito bem, João! O que vem depois dessa deliberação? Você comentou 
sobre um tal “CDTI”.

João:
Ah, sim! O CDTI é o “Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação”, que é 
formado por integrantes das diretorias e da Presidência da Eletronuclear 
e trata de decisões e orientações em níveis mais estratégicos. A IN 14.01 
conceitua em mais detalhes o que faz o CDTI.
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João:
Continuando a explicação, após deliberação pelo CTI, os TAPs devem ser 
apresentados ao CDTI para que as aquisições sejam aprovadas ou para 
que haja outras orientações. Somente aquisições aprovadas pelo CDTI 
podem seguir para execução.

Heloísa:
E onde entram as Equipes de Planejamento das Contratações, conhecidas 
como EPCs, e seus produtos nesta história? Aliás, quais são os produtos 
do trabalho da EPC?

João:
Após a aprovação pelo CDTI, as EPCs começam a trabalhar para a 
produção dos artefatos necessários à contratação, como o Termo de 
Referência, o documento do ETP, quando aplicável, além do Relatório 
de Orçamento.

João:
Estes artefatos deverão ser anexados à requisição de compras gerada no 
sistema SAP para cada aquisição e também armazenados no processo 
de cada aquisição no RCDE da ST.A.

Heloísa:
Excelente, João! Agora que você conhece bem todo o processo de 
Planejamento das Contratações previsto na IN 14.01, mão na massa e 
vamos preencher o DOD!

INTEGRAÇÕES COM A REDE CORPORATIVA

Heloísa:
João, preciso ainda que atente para as três modalidades de contratação 
de serviços de TI.

João:
 Não sabia que existiam modalidades diferentes!

Heloísa:
Existem e são de extrema importância, pois elas definem se estes serviços 
contarão ou não com o suporte dos departamentos da ST.A.

Heloísa:
A primeira modalidade é a de Serviços Hospedados e Suportados pela 
ST.A.
Neste caso, são serviços de TI que foram desenvolvidos ou adquiridos 
pelos departamentos da ST.A e também são administrados por estes. 
Assim, a ST.A atenderá a qualquer necessidade de manutenção ou de 
suporte aos usuários destes recursos.

Heloísa:
Para te ajudar a compreender, vou citar alguns exemplos de sistemas 
que são considerados no escopo de Serviços Hospedados e Suportados:

Heloísa:
O Sistema de Gestão de Pendências (SGP) foi desenvolvido e é hospedado 
e suportado pela ST.A. Quando um usuário tem algum problema com o 
SGP, o Departamento de Transformação Digital, o DTD.A, presta o suporte.

Heloísa:
O Sistema IBM Maximo é outro exemplo. Ele foi adquirido pela ST.A, 
está hospedado na rede corporativa e a equipe do Departamento de 
Arquitetura e Segurança de TI, o DAS.A, presta suporte a seus usuários.

João:
Entendi, chefe. O pessoal da ST.A é que dará suporte aos sistemas 
hospedados na rede.
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Heloísa:
Isso mesmo! Agora, eu vou te explicar as outras duas modalidades 
previstas na IN 14.01.

Heloísa:
Os Serviços Apenas Hospedados são aqueles administrados pelas 
Unidades Organizacionais não vinculadas à ST.A, cujo atendimento 
prestado pelos departamentos desta superintendência se limita apenas à 
hospedagem na rede corporativa e um suporte muito básico em questões 
de infraestrutura e banco de dados.

Heloísa:
Estes serviços costumam ser “Apenas Hospedados” pelo fato de 
demandarem conhecimento muito específ ico de alguma área, 
situações em que a ST.A não conta com especialistas em processos dos 
mais diversos campos de conhecimento aos quais estes serviços de TI 
suportarão.

Heloísa:
Para estes casos, as Unidades Organizacionais que adquirem estes 
serviços devem também fazer a aquisição de um serviço de suporte 
especializado para a solução.

Heloísa:
Como exemplo de serviço de TI  “Apenas Hospedado” temos o Sincronia, 
que tem um Help Desk próprio para prestar suporte a seus usuários, 
embora o sistema fique hospedado na rede corporativa, contando um 
suporte básico do DAS.A apenas em questões de infraestrutura.

João:
Neste caso, a ST.A não presta suporte aos usuários do Sincronia?

Heloísa:
Isso mesmo.

João:
Muito interessante chefe, mas e se a ST.A estiver hospedando um sistema 
há muito tempo e o departamento, dono do sistema, tiver o interesse que 
a ST.A passe a dar suporte?

Heloísa:
A pergunta é boa e a resposta é simples: a IN 14.01 orienta que não é 
previsto que um serviço que começou como “Apenas Hospedado” se 
torne serviço “Hospedado e Suportado”. Isso ocorre exatamente pela 
situação que expliquei há pouco, sobre necessidades de conhecimentos 
específicos e também por questões de ausência de planejamento prévio 
e conjunto das Unidades Organizacionais com a ST.A! 

Heloísa:
Como eu disse, estes serviços necessitam de serviço de suporte próprio 
e as Unidades Organizacionais devem prever essa condição quando 
planejarem aquisições de serviços de TI.

Heloísa:
Ainda temos os Serviços não Hospedados e não Suportados, que são os 
não previstos para integração com a rede corporativa e tampouco para 
atendimento e suporte pelos departamentos da ST.A.

Heloísa:
Esses serviços são, habitualmente, suportados por sistemas que ficam 
isolados da nossa rede e normalmente são usados pelas equipes de 
operação das usinas.

João:
Depois de todo esse esclarecimento sobre os tipos de serviços de TI e seus 
níveis de integração com a rede corporativa, entendi que sempre que uma 
Unidade Organizacional precisar adquirir um serviço ou ativo de TI, deve 
comunicar essa intenção à ST.A, para que seja feito um planejamento 
conjunto. É isso?

Heloísa:
Exatamente, João! Todas as intenções de aquisição de serviço ou 
ativo que será ingressado na rede corporativa devem ser previamente 
comunicadas à ST.A, principalmente para que os departamentos dessa 
superintendência avaliem se há capacidade de infraestrutura e banco 
de dados para que o recurso seja ingressado na rede.

 



O que você precisa saber sobre a nova versão da Instrução Normativa 14.01Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

A GIF + ...A GIF + ... 1514

CONTRATAÇÕES QUE DEMANDAM SERVIÇOS DE TI

Mário:
Chefe Júlia, já estamos preparando a contratação da empresa que trará 
10 colaboradores para nos ajudar nos projetos de publicidade para Angra 
3. Você tem alguma recomendação?

Júlia:
Opa! Precisamos comunicar à ST.A que essa contratação vai demandar 
serviços de TI! Ainda bem que você tocou nesse assunto!

Júlia:
Faça o seguinte: prepare a minuta de uma COI informando a quantidade 
de pessoas que virão trabalhar na Eletronuclear por este contrato, as 
necessidades de computadores, licenças de software, webcams, headsets 
e outros recursos, por favor.

Mário:
Perfeito, chefe! É pra já!

Mário:
Mas, o que a ST.A vai fazer quando receber essa COI?

Júlia:
Segundo o previsto na IN 14.01, a ST.A tem até 30 dias úteis para fazer 
um levantamento sobre as capacidades de TI para atendimento a este 
contrato e nos informar, por COI, se será necessário que incluamos os 
recursos de TI demandados no TR e edital de contratação do serviço.

Mário:
Mas, e se a ST.A tiver capacidade técnica de oferecer recursos de TI para 
o pessoal da empresa contratada?

Júlia:
Aí não precisaremos incluir essa demanda para a empresa contratada, 
pois a Eletronuclear conseguirá suprir a necessidade de recursos de TI 
para o contrato.

Mário:
Então, está tudo sob controle. Com esse planejamento conjunto, 
não corremos o risco de o pessoal da empresa contratada ficar sem 
computadores e demais recursos para desempenharem as suas 
atividades!

Júlia:
Exato!
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