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1 Objetivo 
 
Estabelecer os critérios e procedimentos para a recepção e encaminhamento à Gerência de Tecnologia da 
Informação de demandas relacionadas ao desenvolvimento e manutenção de sistemas corporativos, 
provenientes das diversas Áreas da Codevasf, bem como a designação da competência para o 
fornecimento de apoio à utilização destes sistemas após a implantação. 
 
2 Definição 
 
Para efeito desta norma, define-se: 
 
2.1 Sistema Corporativo 
 
Sistema informatizado desenvolvido para apoiar os processos de trabalho da Empresa possibilitando 
armazenar dados, prover informações, automatizar procedimentos e promover a interação entre usuários. 

 
2.2 Unidade Gestora de Sistema Corporativo 
 
Unidade organizacional com competência para gerir os processos de trabalho referentes a um sistema 
corporativo. 

 
2.3 Gestor de Sistema Corporativo 
 
Pessoa com entendimento dos processos de trabalho que envolve um Sistema Corporativo, indicada por 
escrito pela Unidade Gestora do Sistema e designada pelo presidente da Codevasf, para acompanhar o 
desenvolvimento, manutenção e utilização do mesmo durante seu ciclo de vida. 

 
2.4 Usuário 
 
Pessoa que acessa as funcionalidades disponibilizadas nos Sistemas Corporativos, de acordo com o perfil 
de acesso a ela concedido. 

 
2.5 Concessão de acesso 
 
Permissão concedida a um usuário para acessar as funcionalidades de um sistema corporativo, podendo, 
de acordo com seu perfil, realizar consultas, inclusão, modificação ou eliminação de informações. 

 
2.6 Desenvolvimento de sistema 
 
Etapas de levantamento, análise, especificação e construção de sistema informatizado em conformidade 
com determinado (s) processo (s) de trabalho. 

 
2.7 Homologação de sistema 
 
Processo de validação das funcionalidades do sistema corporativo com relação aos requisitos 
identificados durante o seu desenvolvimento. 
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2.8 Manutenção Evolutiva de Sistema Corporativo 
 
Processo de adição de novas funcionalidades ao sistema informatizado. 

 
2.9 Manutenção Adaptativa de Sistema Corporativo 
 
Processo de ajuste do sistema informatizado em atendimento à mudanças nos requisitos da plataforma de 
desenvolvimento e das regras ou implementação de melhorias no funcionamento do sistema. 

 
2.10 Manutenção Corretiva de Sistema Corporativo 
 
Processo que trata da correção de falha ou execução inadequada de sistema corporativo. 
 
3 Competências 
 
3.1 Compete à Unidade Gestora do Sistema: 

a) apresentar as necessidades e requisitos para o desenvolvimento do sistema ou para a sua 
manutenção; 

b) acompanhar o trabalho de desenvolvimento ou manutenção do sistema, fornecendo os 
esclarecimentos que se fizerem necessários; 

c) liberar os recursos requeridos para o desenvolvimento ou manutenção do sistema, conforme 
especificações técnicas aprovadas para o projeto; 

d) indicar um empregado para atuar como Gestor do Sistema; 
e) supervisionar as atividades do Gestor do Sistema no cumprimento de suas atribuições; e 
f) substituir o Gestor do Sistema na sua ausência ou impedimentos legais. 
 

3.2 Compete ao Gestor de Sistema Corporativo: 
a) divulgar, analisar e avaliar as funcionalidades dos sistemas corporativos; 
b) solicitar alterações e inclusões de novas funcionalidades ao sistema corporativo; 
c) auxiliar na elaboração e revisão do Manual de Usuário do sistema; 
d) comunicar as falhas que o sistema corporativo apresentar à Gerência de Tecnologia de 

Informação; 
e) promover treinamento específico para os usuários do sistema corporativo; 
f) supervisionar o acesso dos usuários ao sistema corporativo, podendo delegar a terceiros as 

atividades de cadastramento e concessão de acesso; 
g) receber e avaliar as solicitações dos usuários do sistema corporativo; 
h) receber as solicitações de utilização e concessão de acesso ao sistema corporativo sob sua 

gestão; 
i) autorizar, criar e definir os níveis de acessos para os usuários dos sistemas; 
j) prestar esclarecimentos quanto à operacionalização dos sistemas corporativos; e 
k) acompanhar o desenvolvimento, a manutenção e efetuar a homologação do sistema; 
l) acompanhar a utilização do sistema corporativo. 

 
3.3 Compete aos Usuários dos Sistemas Corporativos: 

a) utilizar os sistemas corporativos após a efetivação do seu cadastro e da concessão de acesso; 
b) comunicar ao Gestor do Sistema a necessidade de correção ou melhoria do sistema; e 
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c) zelar pela autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações 
existentes nos sistemas corporativos. 

 
3.4 Compete à Unidade Gestão de Processos – AE/GPE/UGP: 

a) elaborar ou revisar o fluxo do processo de trabalho; e 
b) elaborar ou revisar o Manual de Usuário do sistema em conjunto com a Gerência de 

Tecnologia da Informação – AE/GTI e com o Gestor do sistema. 
 
4 Procedimentos 
 
4.1 As solicitações das diversas Áreas, que tenham por finalidade o desenvolvimento e/ou 

manutenção corretiva e adaptativa de sistemas corporativos, serão encaminhadas por E-mail ou 
Comunicação Interna – CI à Área de Gestão Estratégica – AE, para análise e providências 
decorrentes. 
 

4.2 Os sistemas corporativos a serem desenvolvidos pela Codevasf serão acompanhados, desde a fase 
inicial de levantamento, pela documentação gerada, fluxo do processo e pelos manuais. 

 
4.3 Solicitação de Desenvolvimento de Sistema Corporativo 
 
4.3.1 A AE/GTI analisará a solicitação de desenvolvimento, solicitará a indicação de gestor do sistema, 

caso necessário, e estabelecerá a prioridade em relação a outros projetos por meio de cronograma 
de trabalho. 

 
4.3.2 A AE encaminhará a pasta do processo à AE/GPE/UGP para que seja elaborado o correspondente 

fluxo do processo de trabalho em conjunto com a unidade demandante, após o que juntará o fluxo 
à pasta do processo e a devolverá à AE/GTI. 

 
4.3.3 A AE/GTI, de posse da pasta do processo, elaborará o cronograma de trabalho e iniciará o 

desenvolvimento do sistema. 
 
4.3.4 A AE/GTI providenciará a aprovação do desenvolvimento do sistema pelo respectivo Gestor, 

anexando à pasta do processo as funcionalidades implementadas, o despacho com o recebimento 
do Gestor, e o seu credenciamento como administrador do sistema desenvolvido 

 
4.3.5 A AE/GTI efetuará o credenciamento do Gestor, após a homologação do sistema corporativo, para 

que este realize as ações de sua competência, conforme o subitem 3.2 desta Norma. 
 
4.4 Solicitação de Manutenção Evolutiva e/ou Adaptativa de Sistema Corporativo 
 
4.4.1 A AE/GTI analisará a solicitação de manutenção evolutiva e/ou adaptativa e estabelecerá a 

prioridade em relação a outros projetos elaborando cronograma de trabalho. 
 
4.4.2 As solicitações de manutenção evolutiva e/ou adaptativa observarão o disposto no subitem 4.2 no 

que couber. 
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4.4.3 A AE encaminhará a solicitação à AE/GPE para que seja elaborado o correspondente fluxo do 
processo de trabalho em conjunto com a unidade demandante, após o que juntará o fluxo à pasta 
do processo e a devolverá à AE/GTI. 

 
4.4.4 A AE/GTI, de posse da pasta do processo, elaborará o cronograma de trabalho e iniciará a 

manutenção do sistema. 
 
4.4.5 A AE/GTI providenciará a aprovação do trabalho de manutenção pelo respectivo Gestor, 

anexando à pasta do processo as funcionalidades implementadas e o despacho com o recebimento 
do Gestor. 

 
4.5 Solicitação de Manutenção Corretiva de Sistema Corporativo 
 
4.5.1 A AE/GTI analisará a solicitação de manutenção corretiva e estabelecerá a prioridade em relação 

a outros projetos elaborando cronograma de trabalho. 
 
4.5.2 A AE encaminhará a solicitação à AE/GPE para que seja avaliada a necessidade de alteração do 

correspondente fluxo do processo de trabalho, após o que juntará o novo fluxo ou o despacho de 
que não será necessário alterar o fluxo já existente à pasta do processo e a devolverá à AE/GTI. 

 
4.5.3 A AE/GTI executará os procedimentos de manutenção corretiva e encaminhará os documentos 

referentes à sua execução ao Gestor para que sejam anexados à pasta do processo do sistema. 
 
5 Disposições finais 
 
5.1 Para os sistemas adquiridos pela Codevasf, o coordenador do contrato terá as mesmas 

competências do Gestor do Sistema. 
 
5.2 Os Sistemas Corporativos que encontram-se em processo de desenvolvimento, homologação ou 

utilização pela empresa, deverão ter seus gestores indicados, na forma descrita nesta norma, no 
prazo de 30 dias após a sua aprovação. 

 
5.3 As dúvidas de interpretação da presente Norma serão dirimidas pela Gerência de Planejamento e 

Estudos Estratégicos – AE/GPE no que se refere ao mérito redacional ouvida à Gerência de 
Tecnologia da Informação – AE/GTI quanto ao mérito técnico. 

 
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva –DEX. 

 
 


