
PLANO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

FAESF 

1 – Introdução 

O plano de manutenção, atualização e expansão de equipamentos é um 

instrumento que leva em consideração as metas de expansão definidas no 

cronograma de expansão vigentes no PDI 2018 - 2022. A elaboração do plano 

de manutenção, atualização e expansão de equipamentos é de que a gestão 

institucional envolve um conjunto de ações que precisam estar amparadas e 

embasadas em um planejamento permanente. 

A FAESF conta com uma infraestrutura física e tecnológica composta por 

edificações, equipamentos e software diversos. A manutenção preventiva é 

realizada através de técnicos contratados pela instituição e a corretiva, 

terceirizada por empresas especializadas. 

A FAESF tem como políticas balizadoras da gestão da infaestrutura: 

a) adequação da infraestrutura aos padrões de qualidade, definidos para

as diversas áreas de atuação da IES;

b) processos e procedimentos de gestão que proporcionem o uso

adequado e racional da infraestrutura;

c) pronta disponibilidade da infraestrutura necessária, assegurando as

condições de trabalho e as demandas da expansão;

d) não duplicação da infraestrutura para o mesmo fim;

e) manutenção regular e constante;

2 – Objetivos 

A FAESF dispõe atualmente de infraestrutura de Laboratórios de 

Informática e de equipamentos audiovisual que são utilizados para fins 

acadêmicos. 



 

 

Para manter os laboratórios a Instituição conta com técnicos de empresas 

terceirizada, responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva da 

infraestrutura. 

A FAESF, visando atender ao crescimento institucional previsto no plano 

de desenvolvimento, implementou ações de ampliação da nova sede com a 

construção de um auditório previsto para 2019/2020, contemplando a expansão 

e modernização de suas instalações físicas. 

O objetivo deste plano de manutenção, atualização e expansão, é de 

manter todos equipamentos da Instituição disponiveis para uso em perfeitas 

condições. Realizando manuteções periódicas, atualizações quando 

identificadas, para um uso melhor dos equipamentos e aquisições de 

equipamentos observando a necessidade. 

 

3 – Rotina de manutenção, preservação e atualização dos equipamentos 
 

A manutenção e atualização dos equipamentos tecnológicos da FAESF é 

realizada preventivamente com inspeções e vistorias, realizadas 

independentemente de defeitos aparentes. Os equipamentos que demonstram 

fadiga ou imperfeições, são substituídos ou atualizados antes do problema se 

agravar, para evitar riscos e custos maiores. Há também a manutenção corretiva, 

realizada a partir da solicitação dos usuários.  

As solicitações de manutenção e atualização corretiva são encaminhadas 

a Diretoria Geral e Departamento de TI, que administra os serviços e defere as 

solicitações e na medida em que chegam, são introduzidas na programação de 

trabalho conforme sua urgência ou emergência. 

          Os serviços de manutenções e atualização corretivas de menor 

relevância são realizados regularmente em todas as dependências da 

Instituição, internas e externas pela própria equipe de TI.  

 

a) A programação de manutenção, atualização e expansão de equipamentos 

tecnológicos se baseia no quadro de inspeções abaixo, que considera 

criteriosamente, os sistemas de tecnologia e seus programas. 



 

 

               A Instituição possui profissionais terceirizados para realizar a 

manutenção periódica, sistema acadêmico, projetores, internet, equipamentos 

tecnológicos. Os demais serviços de manutenção são contratados de acordo 

com a demanda. 

 

           QUADRO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS 

ITEM INSPEÇÃO PERIODICIDADE INSPETOR 

Projetores  
Verificação dos filtros, níveis 
de superaquecimento, foco e 
projeção. 

Semestral 
Suporte 
Tecnologia 
Informação 

Sistema Acadêmico  

 

Atualização na versão e nos 
portais dos alunos e 
professores, índices de 
funcionamento e antivírus no 
servidor. 

Mensal Suporte Gflex 

Internet 

Verificação dos níveis de 
funcionamento, configurar 
serviços de rede, firewall, 
servidores web. 

Mensal 
Suporte Virtex 
Suporte 
Megalink 

Equipamentos 

Tecnológicos 

Inspeção do funcionamento 
dos equipamentos e 
manutenção das falhas. 

Semanal 

Suporte 

Tecnologia 

Informação  

 

4 – Procedimentos para expansão da infraestrutura tecnológica 
 

A expansão da infraestrutura se baseia nas metas estabelecidas no Plano 

de Desenvolvimento Institucional e no planejamento financeiro estabelecido pela 

Instituição, que envolve a compra de equipamentos, softwares, computadores, 

mobiliários, e também os redimensionamentos dos espaços existentes para esta 

infraestrutura. 

  






