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PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA - PDI

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas:

� Desenvolver a capacidade para elaborar, implementar e

consolidar projetos em organizações

� Desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos

da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de

trabalho.

� Ter iniciativa, criatividade, determinação e consciência

da qualidade e das implicações éticas do exercício

profissional



PRODUÇÃO ACADÊMICA

� Elaboração de um PDI – Plano Diretor de

Informática

� Apresentação final do plano

� Discussões em sala



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

� Deverá ser desenvolvida em grupo com, no

máximo, quatro pessoas.

� O trabalho será desenvolvido parcialmente em

aula e parcialmente como atividade extraclasse



FORMATO E APRESENTAÇÃO

Seguir o padrão ABNT

� Papel branco, formato A4

� Margens esquerda e superior de 3cm

� Margens direita e inferior de 2 cm

� Fonte Times New Roman, tamanho 12, cor preta

� Espaçamento 1,5 entre linhas

� Atenção às citações



SITUAÇÃO / PROBLEMA

� Desenvolver um PDI – Plano Diretor de

Informática, para uma empresa verídica que

poderá ser escolhida livremente pelo grupo.

� Por questões de sigilo de mercado ou por

preservação de qualquer dado comercial, o nome

verdadeiro da empresa poderá ser substituído por

outro fictício.



SITUAÇÃO / PROBLEMA

� A proposta deverá ser entregue ao professor até o

dia 10 de Abril de 2015.

� Deverá conter a definição da empresa e um

levantamento prévio da atual situação, ou seja, se

a empresa já possui algum tipo de planejamento

ou não e, caso possua, o que já está estabelecido.

� Essa proposta poderá ser aceita ou não pelo

professor.



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PDI



I. INTRODUÇÃO: RESUMO EXECUTIVO

� Elaborar resumo executivo do Plano de

Informatização caracterizando a solicitação e a

proposição em 2 a 3 folhas no máximo.



II. DESCRITIVO DO PLANO

a) Caracterização do Órgão / Entidade

� Identificação do Órgão / Entidade

� Missão do Órgão / Entidade

� Diretrizes Estratégicas do Órgão / Entidade

� Participação da Área de Informática no Órgão /

Entidade:

� Aspectos financeiros / orçamentários em percentuais

do global (custeio e investimento); Importância

estratégica e impactos na atividade fim e na atividade

meio do Órgão / Entidade.



II. DESCRITIVO DO PLANO

b) Situação Atual da Área de Informática

� Arquitetura atual (aplicativos, base de dados,

tecnologia, organizacional)

� Avaliação da situação atual (principais fatores

limitantes; problemas e dificuldades).



II. DESCRITIVO DO PLANO

c) Proposição

� Políticas, Diretrizes e Princípios que nortearão o Plano Diretor

de Informática; Apresentação Global do Projeto;

� Aderência aos Planos de Governo;

� Interações previstas;

� Informações disponibilizadas (ao cidadão e ao Sistema

Estratégico de Informações); Arquitetura proposta:

(aplicativos, base de dados, tecnologia, organizacional);

� Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos;

Migração;

� Parcerias



II. DESCRITIVO DO PLANO

d) Recursos e Resultados

� Recursos orçamentário e financeiro estimados;

Benefícios;

� Impactos da não execução do PDI;





PROCESSO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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