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Propósito 
 

Estabelecer um plano de recuperação após desastres que busque assegurar o 

reestabelecimento dos sistemas utilizados pela FAESF assim como seus 

objetivos. O plano constitui de um conjunto de procedimentos definidos 

formalmente para permitir que os serviços de processamento de dados 

continuem a operar de forma que dependendo da extensão do problema, com 

certo grau de degradação,  caso ocorra algum evento que não possibilite seu 

funcionamento normal. 

 
 

Responsabilidades 
 

 Rafael Beirão – Coordenador de TI 

 Fabiano Moura – Suporte/Manutenção 

 Joilson Oliveira – TI 

 Luciene – Designer Gráfico 

 INFORGENESES – Suporte Terceirizado Sistema Gflex 

 Empresa Locaweb – Analista de Sistemas Terceirizado – Datacenter 

 IESDE BRASIL S/A – Suporte Terceirizado – Material Didático 

 

Definições de ambiente 
 

A Faculdade FAESF dispõem de equipamentos distribuídos na seguinte 

configuração: 

 

 Equipamentos desktops/notebooks administrativos. 

 Todos os equipamentos que compõem a rede utilizam recursos 

computacionais que possibilitam o trabalho dos colaboardores. Em 

caso de defeito disponibilizamos de suporte, de forma que seja 

efetuado o backup dos arquivos e  disponibilizando outra máquina. 



 

 

 

 Equipamentos desktops/notebooks de laboratório e biblioteca. 

 A faculdade possui dois laboratórios que contam com 

equipamentos configurados para os sistemas operacionais e 

softwares comuns a disponibilidade de utilização em todos os 

equipamentos, dispondo de equipamentos de backup para troca e 

reposição em caso de falhas. 

 

 Equipamentos servidores externos. 

 

 Todos os servidores foram contratados com alta disponibilidade e 

redundância dos equipamentos contratados sendo a orquestração 

e administração dos serviços realizados pelo fornecedor, 

garantidos através do SLA do contrato. 

 

 Firewall de segurança. 

 

 Sistema de Firewall do Windows implementado em alta 

redundância configurado com um link de conexão a internet que 

servem os ambientes internos da faculdade para disponibilidade 

dos serviços e acessos. 

 

Definições de rede 
 

A Faculdade FAESF dispõem de dois links de acesso a internet, sendo eles 

200Mbps junto a Virtex e 100Mbps junto a Megalink assim totalizando 300Mbps 

de internet. A FAESF optou por contratar dois links de empresas diferentes já se 

prevenindo de um possivel problema no link das contratadas. Assim 

possibilitando o uso continuo dos nossos sistemas. 

 

Configurações dos links: 

 

 Link Virtex 



 

 

 Velocidade de banda: 200 Mbps 

 Cabo: Fibra Óptica 

 Franquia: Ilimitada 

 Endereço de IP (internet Protocol): Dinâmico 

 Suporte: Presencial e Remoto 
 

Os serviços de conexão à internet e serviços de comunicação multimídia (SCM) 

estarão disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) 

dias da semana. (Como está descrito no 2.7 do contrato de prestação de 

serviços). 

 

A política de qualidade da contratada Virtex é fornecer principalmente serviços 

de internet com estabilidade, atendimento ágil e personalizado, com inserção de 

novas tecnologias e opções diferenciadas. 

 

 Link Megalink 

 Velocidade de banda: 100 Mbps 

 Cabo: Fibra Óptica 

 Franquia: Ilimitada 

 Conexão 24 horas, não utiliza linha telefônica. 

 Velocidade de acesso garantida no plano. 

 Suporte: Presencial e Remoto 
 
 

ACORDO COM FORNECEDOR DO DATACENTER 
RESPONSAVEL PELOS SERVIDORES DO SITE INSTITUCIONAL, 
EMAIL E EMAIL MARKETING. 
 
Serviços inclusos em contrato: 

 Instalação dos servidores propostos 

 Disponibilidade 

 Suporte ao cliente em relação aos serviços contratados: 

 Gestão de segurança 

 Monitoramento do hardware de virtualização; 

 Monitoramento das clouds dedicadas – (Rede, CPU, Disco, Memória); 

 Disponibilidade de espaço FTP backup dos bancos de dados,  

 Retenção de 90 dias; 

 Replicação de toda infraestrutura virtualizada em ambiente remoto; 

 Retenção de backups diários por 7 dias; 

 Retenção de backups mensais por 2 meses; 



 

 

Os atendimentos serão realizados exclusivamente de forma remota. 

Custos de novos projetos derivados de serviços não previstos em contrato terão 

seu custo adicional orçados para aprovação. 

Sempre que houver necessidade de manutenção dos equipamentos enviaremos 

comunicados para agendamento das janelas de manutenções. 

 

SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT – ACORDO DE NÍVEL DE 
SERVIÇOS OU GARANTIA DE DESEMPENHO DE SERVIÇO) 
Serviço Tempo Ativo 

 Servidores Dedicados 99.4% 

 Servidores Virtuais 99.4% 

 Hospedagem de sites 99.4% 

 Monitoramento de ambiente 99.4% 
 Rede 99.4%Item Descrição Qtde 

 

ACORDO COM FORNECEDOR DO DATACENTER 
RESPONSAVEL PELO SERVIDOR DO SISTEMA ACADÊMICO E 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA. 
 

 Estrutura tecnológica baseada em cloud computing; 

 Plataforma em nuvem utilizando o maior player atual (Amazon 

AWS),baseando-se no modelo IaaS ( Infrastructure as a service ); 

 Monitoramento ativo 24x7 provendo escalabilidade de acordo com a 

necessidade e sem limites; 

 Backup: Diariamente são gerados "snapshots" e armazenados em 

nuvem, além dos backups providos por versionamento; 

 Antivírus: Gerenciamento centralizado para proteção de vírus 

utilizando McAfee; 

 Proteções contra ( Vírus, Malwares, Estouro de buffer ); 

 DLP ( Data Loss Prevention ); 

 Sistema operacional Linux com Nginx + PHP-FPM para www. E 

Sistema operacional Windows com SQL Server Standard para banco 

de dados; 

 Os serviços de administração de sistema operacional são realizados 

por equipes de arquitetos certificados pela Amazon AWS; 

 Banda Internet:  limitada; 

 Alocação inicial de 500gb de espaço;  





 

 

 

 




