
 Monitoramento da EGD (DEGDI)

  Identificação 

Órgão:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS

Responsavel pelo preenchimento:

Manuela Iris dos Santos

SIAPE:

1087418

Cargo:

Analista de TI

CPF:

65372123591

Lotação:

Coordenação de Governança de TI

Telefone institucional:

(79) 3711-3195

E-mail:

manuela@ifs.edu.br

  Acesso à informação 

O órgão utiliza dados abertos governamentais publicados por outro órgão?

Não

O órgão possui demanda por acesso à base de dados de outro órgão?

Sim

Se sim, quais são as demandas? (Especificar a base de dados e o órgão):

Mec: Educacenso, Sistec, Enad, Sisu
MP: Siape, Siafi Gerencial

O órgão recebeu demanda para acesso às suas bases de dados?

Não

O órgão executa planejamento de segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética?

Sim

Obrigado pela Cooperação.

Dúvidas sobre os indicadores da EGD: governodigital@planejamento.gov.br ou (61) 2020-2036/2546/2405

Anote o protocolo a seguir para alterar futuramente o seu cadastro!
Formulários:  Monitoramento da EGD (DEGDI)

Endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=33510&acao=alterar&
codigo_alterar=33510.14c4XJbar1RWU

Protocolo: 33510.14c4XJbar1RWU

FormSus http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php
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  Serviços Digitais 

Atualmente, quais serviços digitais o órgão possui? (Informe apenas o nome sucinto do serviço):

Processo Seletivo On-line
Matrícula On-line
Emissão de Documentos “Acadêmicos”
Assistência Estudantil (PRAAE On-line)
Portal de Egressos
Boletim de Serviços (Informativos On-line)
Consulta Processos
Concursos Públicos
Licitações
Atas Vigentes
Resoluções dos Conselhos
Repositório Institucional
Consulta ao Acervo Bibliográfico
Portal de Periódicos On-line
Publicações (Submissão de eventos, artigos e projetos de pesquisa)

No órgão, quantos processos de trabalho estão mapeados?

15 Procecssos

Dentre os processos mapeados no órgão, quais processos de trabalho estão automatizados?

Os processos mapeados NÃO estão automatizados. E destes apenas 04 são suportados por sistemas informatizados.

O órgão já compartilhou sistemas informatizados com outros órgãos?

Não

O órgão utiliza algum sistema informatizado compartilhado por outro órgão?

Sim

Se sim, quais?

SIG
Geplanes

O órgão compartilha sua infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação com outros órgãos?

Não

O órgão utiliza a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação compartilhada por outro
órgão?

Não

  Participação Social 

O órgão possui canais de interação direta com a sociedade? Marque todos os que se aplicarem.

Sim, em mídias sociais
Sim, no portal do órgão
Sim, outros canais

Quais normativos ou políticas foram disponibilizados para consulta ou contribuição social em ambiente
virtual? :

IN 01/2016/DTI, que dispõe sobre a requisição e gerenciamento dos serviços de TI no IFS, IN 04/2016/DTI - Dispõe
sobre a Política do Catálogo Padrão de Softwares no âmbito Administrativo e Acadêmico do IFS, IN 02/2016/DTI - Dispõe
sobre a política de armazenamento de arquivos digitais na rede de computadores do IFS.

O órgão realiza consulta pública para criação e melhoria dos serviços prestados?

Sim, no portal do órgão ou em outro ambiente. Informe a URL do portal.

Informe a URL:

https://docs.google.com/forms/d/1st3hFVOFNbpjfGaBjQbcoMOX8RSOltCPcXv7kQ62DS0/edit

Qual o total de contribuições recebidas nessas interações em 2016?

858 contribuições recebidas:
1. Levantamento de satisfação dos sistemas - 27/04/2016 – 117 Respostas ( http://aplicacoes.ifs.edu.br/limesurvey
/index.php/statistics_user/action/surveyid/942432)
2.Diagnóstico do interesse dos Docentes do IFS em Parcerias Educacionais 2017 – 86 respostas
(https://docs.google.com/forms/d/1MJXP9ZWArdFUHJFfYr06VuBfzkx8rlegFPL00pViq9w/edit)
3.Diagnóstico da Satisfação dos Usuários do IFS com o Serviço "Link de Internet" - 1º Semestre/2017 -415 Respostas
(https://docs.google.com/forms/d/1st3hFVOFNbpjfGaBjQbcoMOX8RSOltCPcXv7kQ62DS0/edit)
4. Diagnóstico da Percepção dos Usuários do IFS acerca de Políticas, Normas e Procedimentos relacionados à Segurança
da Informação – 220 Respostas (https://docs.google.com/forms
/d/1TkCC0U3PbY68OVFT3WF8YxMmODBIM8q8EnehyQcp5Is/edit)

Essas contribuições foram consideradas no resultado final do documento/ política?

Sim.
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