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Introdução 

Este documento contém as informações sobre a definição da abrangência e do período de validade 

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB.  

Baseado nas orientações dispostas no Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, do ano de 2016, trata-se de um documento que 

contém as informações sobre o subprocesso 1.2.2. Analisar o referencial estratégico de TI, do 

processo 1.2. Etapa de Diagnóstico, correspondente ao macroprocesso 1. Elaboração do PDTI, 

definidas pela Equipe de Elaboração do PDTI – EqEPDTI.  
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1. Orientações do Guia de PDTIC do SISP 

A Figura 1.1 exibe o resumo das orientações acerca do subprocesso 1.2.2. Analisar o referencial 

estratégico de TI, conforme disposto na página 40, do Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0 

(BRASIL,2016). 

Figura 1.1 – Resumo das orientações SISP para o subprocesso 1.2.2. 

 

Fonte: BRASIL (2016). 

Como resultados deste subprocesso, são identificadas as seguintes saídas: 

 Referencial estratégico de TIC; 
 Inventário de Necessidades – Necessidades de TIC – atualizado a partir do 

Referencial Estratégico de TIC. 
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2. Referencial estratégico de TI 

Durante o processo de elaboração do PDTI 2019-2021, a EqEPDTI verificou, junto à área de TI 

da instituição, que não existia referencial estratégico de TI. A Diretoria de Tecnologia da 

Informação – DTI, da UNILAB, convidou a EqEPDTI para auxiliar no processo de criação do 

referencial estratégico.  

A partir da reflexão sobre a importância da TI nas ações institucionais, da observação sobre os 

alinhamentos com os princípios da Estratégia de Governança Digital – EGD e com o referencial 

estratégico organizacional, bem como a análise de fatores internos e externos capazes de 

influenciar a área de TI, foi elaborado o referencial estratégico, contemplando-se as definições 

sobre as Premissas, Negócio, Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos da TI. 

2.1. Premissas 

Como passo inicial para a criação do referencial estratégico da TI, foram identificadas 07 

premissas para o funcionamento da área de TI da instituição, conforme abaixo: 

● Promover a excelência administrativa e a qualidade dos serviços prestados pela DTI; 

● Promover a integração das tecnologias da informação e comunicação com o ensino, a 

pesquisa e a extensão; 

● Apoiar a pesquisa, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação 

aplicadas às necessidades institucionais; 

● Promover o intercâmbio das tecnologias da informação e comunicação com os 

desenvolvimentos regional, nacional e internacional; 

● Promover o desenvolvimento permanente do quadro de servidores de TI; 

● Implementar a gestão responsável do uso, aquisição dos equipamentos e contratação dos 

serviços de TI; 

● Promover a responsabilidade ambiental diminuindo o impacto do uso dos materiais de 

TI, bem como minimizar a utilização de energia. 

As premissas levantadas estão elencadas com o Estatuto vigente da Unilab. 

2.2. Negócio 

A definição do negócio é compreendida como o passo inicial estratégico do órgão. Trata-se do 

esclarecimento do algo de valor oferecido ao público-alvo pela instituição. Este tipo de definição 

deve ser explicitado, de formas clara e objetiva, diminuindo-se os riscos de interpretações 

divergentes sobre o negócio do órgão. Neste sentido, a definição sintetizada do Negócio da DTI 

da Unilab é: 

Negócio: Contribuir com a comunidade acadêmica, por meio da entrega de produtos e serviços, 

para o alcance de suas finalidades institucionais. 

2.3. Missão 

A missão institucional representa a razão de ser de um órgão. Trata-se do propósito pelo qual 

trabalham e se esforçam os seus colaboradores. A missão deve ser a carteira de identidade da 

instituição, esclarecendo-se qual é o negócio, de forma concisa e objetiva. A cada tomada de 

decisão ou definição estratégica, é recomendado que os gestores da área de TI avaliem se as ações 

estão alinhadas com a definição da missão institucional. Neste sentido, a definição da Missão da 

DTI da Unilab é:  

Missão: Proporcionar, à comunidade acadêmica da Unilab, serviços de tecnologia da 

informação e comunicação com excelência, considerando o objetivo institucional de 
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fomentar o ensino, a pesquisa e extensão, nos desenvolvimentos regional, nacional e 

internacional. 

2.4. Visão 

A visão institucional procura esclarecer onde se quer chegar e o que se almeja para o futuro, 

complementando a missão definida. Trata-se da forma como o órgão deve caminhar, relacionado 

ao direcionamento e trajetória a seguir. Esta definição também permite uma projeção de como o 

órgão deseja estar no futuro. Entretanto, deve ser realizável, objetiva, ter uma dimensão 

perceptível e um prazo para acontecer. Neste sentido, a definição da Visão da DTI da Unilab é: 

Visão: Ser reconhecida, entre as Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Ceará, 

como referência na utilização das melhores práticas para Tecnologia da Informação e 

Comunicação e indutora de soluções tecnológicas inovadoras, nos próximos 03(três) 

anos. 

2.5. Valores 

De forma complementar às definições da missão e da visão, os valores institucionais representam 

as motivações das ações cotidianas do órgão para o alcance dos seus objetivos. Trata-se de um 

conjunto de princípios éticos, considerando-se questões filosóficas, comportamentais e de crenças 

para os colaboradores. Ter os valores institucionais definidos auxilia no norteamento dos 

colaboradores sobre as normas de conduta necessárias para o alcance dos propósitos estratégicos 

do órgão. Neste sentido, a definição dos Valores da DTI da Unilab é: 

Valores:  

 Princípios da Administração Pública: atuar mediante os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência; 

 Qualidade: buscar a melhoria contínua dos processos nos produtos entregues e nos 

serviços prestados; 

 Inovação: buscar e utilizar as melhores soluções de tecnologia da informação e 

comunicação; 

 Integração: convergir as tecnologias da informação e comunicação para a missão 

institucional; 

 Cooperação: aplicar o trabalho colaborativo para o desenvolvimento de relações 

fraternais e produtivas; 

 Responsabilidades Social e Ambiental: propor ações voltadas à promoção da 

sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. 

3. Objetivos Estratégicos 

Mediante a observação dos ambientes interno e externo, os objetivos institucionais são definidos 

para as ações estejam alinhadas à estratégia do órgão. Tratam-se de detalhamentos de temáticas 

estratégicas que visam orientar e facilitar a comunicação com os colaboradores, para que estes 

entreguem os produtos e serviços traçados como metas pelo órgão. 

Mediante orientações do governo federal, os eixos temáticos, comentados no documento oficial 

revisado do EGD 2016-2019 (BRASIL,2018), foram utilizados como base de categorização dos 

objetivos estratégicos de TI da Unilab. Foram levantados vinte e cinco objetivos estratégicos, 

categorizados em cinco principais eixos temáticos: Acesso à Informação, Prestação de Serviços, 

Participação Social, Governança de TI e Gestão de Pessoas. O Quadro 3.1 apresenta os objetivos 

estratégicos de TI da Unilab categorizados por eixo temático. 
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Quadro 3.1 – Objetivos estratégicos da Unilab, classificadas por eixo temático. 

Eixo Temático Objetivo Estratégico 

Acesso à 

Informação 

OE.01  
Disponibilizar dados abertos, transparentes, confiáveis, atualizados e de 

fácil acesso 

OE.02 
Promover a transparência das informações e dos resultados atingidos pela 

área de TI 

OE.03 
Apresentar uma política de comunicação oficial com a comunidade 

acadêmica 

OE.04 
Fortalecer a sinergia e integração da área de TI com as demais áreas 

institucionais 

OE.05 
Melhorar a informação sobre os serviços públicos prestados pela 

instituição 

Prestação de 

Serviços 

OE.06 Agregar valor à instituição provendo serviços e soluções de TI 

OE.07  
Ampliar a oferta e modernizar os serviços públicos por meio da 

transformação digital 

OE.08 

Compartilhar e integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e 

serviços, de forma segura, responsiva, inteligente e articulada com as 

áreas de negócio 

OE.09 Aperfeiçoar a infraestrutura de TI institucional 

OE.10 
Universalizar o acesso e o uso dos recursos de TI junto às comunidades 

acadêmica e administrativa 

OE.11 Melhorar a satisfação das áreas de negócio sobre os serviços de TI 

OE.12 
Facilitar a integração e o reuso dos dados para a prestação de serviços aos 

cidadãos 

Participação 

Social 

OE.13 
Ampliar a participação social no ciclo de vida das políticas e serviços 

públicos 

OE.14 Assumir postura proativa junto às áreas sociais relacionadas 

OE.15 
Promover a colaboração e participação da sociedade nas ações 

institucionais através do portal de participação social 

Governança de 

TI 

OE.16 
Implementar boas práticas e manter mecanismos de Governança de TI 

institucional 

OE.17 Aprimorar a estrutura organizacional da TI 

OE.18 
Garantir que os processos de trabalho e seus produtos sejam oportunos e 

primem pela qualidade, com uso intensivo da tecnologia 

OE.19 
Proteger os ativos de informação, garantindo a Segurança da Tecnologia 

da Informação e de Comunicação na instituição 

OE.20 
Realizar contratações de soluções de TI alinhadas às necessidades de 

negócio planejadas 

OE.21 

Assegurar a aplicação de metodologias e instrumentos de planejamento, 

de gerenciamento de riscos, de monitoramento e avaliação dos resultados 

da área de TI 
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Gestão de 

Pessoas 

OE.22 
Promover o desenvolvimento da gestão de pessoas da 

área de TI institucional 

OE.23 
Desenvolver competências e fortalecer cultura orientada aos valores e ao 

alcance de resultados 

OE.24 
Realizar políticas de valorização e capacitação do corpo técnico de TI da 

instituição 

OE.25 
Possuir um quadro de servidores disponível para a realização das 

atividades da área de TI 

Fonte: Própria (2019). 

4. Mapa Estratégico 

O Mapa Estratégico contém as representações do negócio, da missão, da visão, dos valores e dos 

objetivos estratégicos da área de TI. Trata-se de uma ferramenta que auxilia na realização das 

ações que tornam viáveis a instituição exercer a missão e alcançar a visão almejada. O Quadro 

4.1 exibe o Mapa Estratégico da área de TI da Unilab. 

Quadro 4.1 – Mapa Estratégico de TI. 

M
a

p
a

 E
st

ra
té

g
ic

o
 d

e 
T

I 

 
Negócio 

Contribuir com a comunidade acadêmica, por meio da entrega de produtos 

e serviços, para o alcance de suas finalidades institucionais 
 

Missão 

Proporcionar, à comunidade acadêmica da Unilab, serviços de tecnologia 

da informação e comunicação com excelência, considerando o objetivo 

institucional de fomentar o ensino, a pesquisa e extensão, nos 

desenvolvimentos regional, nacional e internacional. 
 

Visão 

Ser reconhecida, entre as Instituições Federais de Ensino Superior do 

Estado do Ceará, como referência na utilização das melhores práticas 

para Tecnologia da Informação e Comunicação e indutora de soluções 

tecnológicas inovadoras, nos próximos 03(três) anos. 
 

Valores 

 Princípios da Administração Pública: atuar mediante os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, 

publicidade e eficiência; 

 Qualidade: buscar a melhoria contínua dos processos nos produtos 

entregues e nos serviços prestados; 

 Inovação: buscar e utilizar as melhores soluções de tecnologia da 

informação e comunicação; 

 Integração: convergir as tecnologias da informação e comunicação 

para a missão institucional; 

 Cooperação: aplicar o trabalho colaborativo para o desenvolvimento 

de relações fraternais e produtivas; 

 Responsabilidades Social e Ambiental: propor ações voltadas à 

promoção da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. 
 

Acesso à 

Informação 

OE.01  
Disponibilizar dados abertos, transparentes, confiáveis, atualizados e de fácil 

acesso 

OE.02 
Promover a transparência das informações e dos resultados atingidos pela área de 

TI 

OE.03 Apresentar uma política de comunicação oficial com a comunidade acadêmica 

OE.04 Fortalecer a sinergia e integração da área de TI com as demais áreas institucionais 

OE.05 Melhorar a informação sobre os serviços públicos prestados pela instituição 
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Prestação de 

Serviços 

OE.06 Agregar valor à instituição provendo serviços e soluções de TI 

OE.07  
Ampliar a oferta e modernizar os serviços públicos por meio da transformação 
digital 

OE.08 
Compartilhar e integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços, de 

forma segura, responsiva, inteligente e articulada com as áreas de negócio 

OE.09 Aperfeiçoar a infraestrutura de TI institucional 

OE.10 
Universalizar o acesso e o uso dos recursos de TI junto às comunidades acadêmica 

e administrativa 

OE.11 Melhorar a satisfação das áreas de negócio sobre os serviços de TI 

OE.12 
Facilitar a integração e o reuso dos dados para a prestação de serviços aos 

cidadãos 
 

Participação 

Social 

OE.13 Ampliar a participação social no ciclo de vida das políticas e serviços públicos 

OE.14 Assumir postura proativa junto às áreas sociais relacionadas 

OE.15 
Promover a colaboração e participação da sociedade nas ações institucionais 

através do portal de participação social 
 

Governança 

de TI 

OE.16 
Implementar boas práticas e manter mecanismos de Governança de TI 
institucional 

OE.17 Aprimorar a estrutura organizacional da TI 

OE.18 
Garantir que os processos de trabalho e seus produtos sejam oportunos e primem 
pela qualidade, com uso intensivo da tecnologia 

OE.19 
Proteger os ativos de informação, garantindo a Segurança da Tecnologia da 

Informação e de Comunicação na instituição 

OE.20 
Realizar contratações de soluções de TI alinhadas às necessidades de negócio 

planejadas 

OE.21 
Assegurar a aplicação de metodologias e instrumentos de planejamento, de 
gerenciamento de riscos, de monitoramento e avaliação dos resultados da área de 

TI 
 

Gestão de 

Pessoas 

OE.22 
Promover o desenvolvimento da gestão de pessoas da 

área de TI institucional 

OE.23 
Desenvolver competências e fortalecer cultura orientada aos valores e ao alcance 

de resultados 

OE.24 
Realizar políticas de valorização e capacitação do corpo técnico de TI da 
instituição 

OE.25 
Possuir um quadro de servidores disponível para a realização das atividades da 

área de TI 

Fonte: Própria (2019). 
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Conclusão 

Orientando-se pelas disposições do Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0, do MP, do ano de 2016, 

as informações do subprocesso 1.2.2. Analisar o referencial estratégico de TI, do processo 1.2. 

Etapa de Diagnóstico, correspondente ao macroprocesso 1. Elaboração do PDTI, foram definidas 

pela EqEPDTI. 

Na elaboração deste subprocesso, mediante a inexistência do referencial teórico de TI da 

instituição, foi identificada a necessidade de inclusão no inventário de necessidades de TI. O 

referencial teórico de TI foi composto pelas definições do negócio, da missão, da visão, dos 

valores.  

Analisando-se a situação da área de TI alinhada ao contexto institucional, foram levantados vinte 

e cinco objetivos estratégicos, classificados através de cinco principais eixos temáticos, incluindo-

se as recomendações federais da Estratégia de Governança Digital – EGD. 

Como representação gráfica da estratégia, as definições do referencial estratégico de TI e dos 

objetivos estratégicos, o Mapa Estratégico de TI foi elaborado.   
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