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PLANO DE CONTINGÊNCIA – CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

 
 

1 PROPÓSITO 
 
O propósito do presente Plano de Contingência é de estabelecer um plano para 
recuperação após desastres, que busque assegurar o reestabelecimento das atividades 
da FLT no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, assim como seus objetivos 
institucionais. O Plano consiste em um conjunto de procedimentos definidos 
formalmente para permitir que os serviços de processamento de dados em todos os 
setores da instituição (biblioteca, gestão acadêmica, gestão administrativo-financeira) 
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. 
 
 

2 SERVIDORES ENVOLVIDOS 
 
 Franklin Wiese – Técnico de Informática 
 Juliana Andruschechen Bernal – Secretária Acadêmica 
 Janete Pflanzer – Assistente Administrativo-financeira 
 Hanelore Wanke – Assistente de Biblioteca 

 
 

3 RESPONSABILIDADES 
 
Franklin Wiese 

1. Servidores de Firewall;  
2. Servidor de Banco de Dados;  
3. Servidores de Aplicações;  
4. Servidor de Autenticação/Controlador de Domínio/Arquivos;  
5. Servidor Anti-vírus;  
6. Servidor de E-mail;  
7. Serviço de acesso a internet; 
8. Contato com empresas responsávels por alguma manutenção/configuração de 

sistemas/servidores; 
9. Aquisição de orçamentos de eventuais novos servidores/peças/outros itens 

necessários para recuperação de serviços. 
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Juliana A. Bernal 

1. Interagir com o profissional de TI visando restaurar os sistemas do setor 
acadêmico (UniMestre) e de digitalização (GedAcervo) 

2. Prestar informações do setor acadêmico ao profissional de TI 
3. Atuar como facilitadora na comunicação entre o profissional de TI e os 

colaboradores do setor acadêmico 
4. Auxiliar na comunicação com a comunidade acadêmica, visando mantê-la 

informada sobre a situação emergencial ocorrida, e sobre os procedimentos que 
estarão sendo feitos para voltar à normalidade. 

 
Janete Pflanzer 

1. Interagir com o profissional de TI visando restaurar os sistemas do setor 
administrativo-financeiro (Radar; UniMestre) 

2. Prestar informações do setor administrativo-financeiro ao profissional de TI 
3. Atuar como facilitadora na comunicação entre o profissional de TI e os 

colaboradores do setor administrativo-financeiro 
 
Hanelore Wanke 

1. Interagir com o profissional de TI visando restaurar os sistemas do setor de 
biblioteca (MultiAcervo) 

2. Prestar informações do setor de biblioteca ao profissional de TI 
3. Atuar como facilitadora na comunicação entre o profissional de TI e os 

colaboradores do setor de biblioteca 
 
 

4 RESTAURAÇÃO DE SERVIDORES EM CASO DE DESASTRE 
 
 

4.1 Servidor 01 – Firewall Linux (6 horas)  
 

1. Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração;  
2. Providenciar um novo servidor, caso seja necessário, para que o serviço seja 

instalado; 
3. Iniciar o processo de recuperação do servidor; 
4. Solicitar a empresa WB Informática, responsável pelo fornecimento do firewall, a 

instalação do sistema Debian e restaurar, através de backup, os scripts de firewall 
e os serviçoes utilizados;   

5. Testar os serviços. 
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4.2 Servidor 02 – Windows Server 2012 (8 horas) 
 

1. Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 
2. Providenciar um novo servidor, caso necessário, para que o serviço seja instalado; 
3. Iniciar o processo de recuperação do servidor; 
4. Solicitar a empresa WB Informática, responsável pelo fornecimento de nossos 

servidores, o auxílio na recuperação do sistema operacional do servidor e 
consequentemente das máquinas virtuais rodadas nesse ambiente servidor 

5. Solicitar a empresa WB Informática, responsável pelo fornecimento de nossos 
servidores, o auxílio na recuperação dos banco de dados a partir de restauração 
de arquivos de Backup; 

6. Testar sistemas e serviços. 
 
 

4.3 Servidor 03 – Máquina Virtual Lutero (8 horas) 
 

1. Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração;  
2. Providenciar um novo servidor, caso necessário, para que o serviço seja instalado;  
3. Iniciar o processo de recuperação do servidor; 
4. Solicitar a empresa WB Informática, responsável pelo fornecimento de nossos 

servidores, o auxílio na reconfiguração da máquina virtual "Lutero", bem como 
dos sistemas envolvidos: 

a. Ativar os serviços necessários para o funcionamento da máquina virtual; 
b. Restaurar, através de backup, as configurações de AD, DHCP, controlador 

de usuários e diretivas de grupo; 
c. Reinstalar Unimestre e recuperar seu banco de dados (através de 

recuperação dos arquivos em backup no servidor de backup e nas nuvens); 
d. Restaurar, através de backup, os dados do compartilhamento de arquivos; 
e. Restaurar, através de backup, as configurações de diretivas de grupos; 

5. Acessar os sistemas e efetuar testes; 
6. Reconfigurar o sistema de sincronia com nuvens, para backup de redundância. 

 
 

4.4 Servidor 04 – Máquina virtual Calvino (8 horas) 
 

1. Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração;  
2. Providenciar um novo servidor, caso seja necessário, para que o serviço seja 

instalado;  
3. Iniciar o processo de recuperação do servidor; 
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4. Solicitar a empresa WB Informática, responsável pelo fornecimento de nossos 
servidores, o auxílio na reconfiguração da máquina virtual "Calvino", bem como 
dos sistemas envolvidos: 

a. Proceder com a instalação do Windows Server 2008 R2;  
b. Ativar os serviços necessários para o funcionamento da máquina virtual; 
c. Reconfigurar, a partir de backup, o controlador de usuários e diretivas de 

grupo; 
d. Multiacervo e seu banco de dados (através de recuperação dos arquivos 

em backup no servidor de backup e nas nuvens); 
e. GedAcervo e seu banco de dados (através de recuperação dos arquivos em 

backup no servidor de backup e nas nuvens); 
f. Restaurar, através de backup, os dados do compartilhamento de arquivos; 
g. Restaurar, através de backup, as configurações de diretivas de grupos; 

5. Testa todos serviços, sistemas e acessos aos dados. 
6. Reconfigurar o sistema de sincronia com nuvens, para backup de redundância. 

 
 

4.5 Servidor 05 – Sistema de Backup (6 horas) 
 

1. Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração;  
2. Providenciar um novo servidor, caso seja necessário, para que o serviço seja 

instalado;  
3. Iniciar o processo de recuperação do servidor; 
4. Solicitar a empresa WB Informática, responsável pelo fornecimento de nossos 

servidores, o auxílio na reinstação e reconfiguração dos sistemas de Backup, bem 
como a sincronia entre o sistema e os dados já backupeados; 

5. Testa todos serviços, sistemas e acessos aos dados. 
 
 

4.6 Servidor de E-mail  
 

1. Os E-mails FLT são baseados na plataforma Google. Então mesmo em caso de 
problemas físicos locais no campo da FLT os e-mails continuam rodando sem 
quedas/falhas, sendo qualquer problema com a plataforma e eventual 
responsabilidade por Backups tarefa da própria google, como em qualquer outro 
usuário de e-mail Gmail. 

 
 

4.7 Sistema Radar – Financeiro (6 horas) 
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1. Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 
2. Informar a equipe responsável pelo sistema em Blumenau e solicitar recuperação 

(O sistema Radar éacessado remotamente, dependemos da manutenção/suporte 
da equipe de TI da Sede da União Cristã, em Blumenau ; 

3. Aguardar o retorno da equipe responsável; 
4. Testar o sistema Radar. 

 
 

4.9 Serviço de acesso à internet (3 horas) 
 

1. Verificar a alimentação dos ativos de rede (Modens, Switchs, Roteadores, etc); 
2. Identificar se o problema é local ou na operadora;  
3. Entrar em contato com a operadora para solicitar reparo;  
4. Comunicar todos setores dos serviços afetados e o prazo para restauração. 

 
 

4.10 Recuperar estação de trabalho (3 horas) 
 

1. Fornecer notebook reserva para funcionário continuar seu trabalho; 
2. Se necessário, retirar HD para salvar arquivos no disco em Flashdrive para realocar 

na nova máquina. 
3. Reinstalar sistema operacional e demais programas necessários para as atividades 

na estação, além de acessos a rede, sistemas impressoras e pastas 
compartilhadas; 
Testar. 

 
 

5 ÁREAS AFETADAS 
 
 Secretaria Acadêmica, incluindo Sistema UniMestre 
 Secretaria Administrativo-Financeira, incluindo sistema Radar e Sistema 

UniMestre 
 Marketing e Relações Institucionais 
 Biblioteca 
 Direção Geral 
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6 NOTIFICAÇÕES 
 
As notificações internas serão feitas por telefone, e-mail e Whats App. As notificações 
externas serão feitas por telefone e e-mail. 
 
 

7 BACKUP DISPONÍVEL 
 

 Cópias dos principais serviços instalados no servidor e nas máquinas virtuais 
(Windows Server 2012 e 2008); 

 Cópias em servidor de backup e nas nuvens dos principais dados e serviços. 
 Cópias em HDs externos e nas nuvens do banco de dados do sistema acadêmico 

(Unimestre); 
 Cópias em HDs externos e nas nuvens do banco de dados do sistema biblioteca 

(Multiacervo); 
 Cópias em HDs externos e nas nuvens dos arquivos e pastas compartilhados na 

rede; 
 Cópias em HDs externos e nas nuvens do banco de dados dos documentos 

digitalizados (GedAcervo); 
 Servidor de e-mail google com todo o conteúdo salvo pela plataforma tento 

acesso em tempo real em qualquer local; 
 

São Bento do Sul, 03 de outubro de 2018. 
 

 
Prof. Dr. Claus Schwambach 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

 
Documento aprovado pelo CEPE conforme Resolução nº 08/2018, de 05/10/2018, 

conforme ata CEPE nº 07/2018, de 22 de maio de 2018. 
 
 

 


