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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 1.2.3. Analisar a organização da 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 1.2.3. Analisar a organização 

da TI, conforme disposto na página 41, do Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0 (BRASIL, 2016). 

Figura 1.1 – Resumo das orientações SISP para o subprocesso 1.2.3. 

 

Fonte: BRASIL (2016). 

Como resultados deste subprocesso, são identificadas as seguintes saídas: 

 Organização da TIC; 
 Inventário de Necessidades – Necessidades de TIC – atualizado a partir do 

Referencial Estratégico de TIC. 
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2. Organização da TI 

2.1. Organização Administrativa da Unilab 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab, criada pela 

Lei Nº 12.289, de 20 de julho de 2010, é uma instituição autárquica pública federal de ensino 

superior, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Redenção, no 

Maciço do Baturité, no Estado do Ceará (BRASIL, 2010). 

A Figura 2.1 ilustra o Organograma Administrativo da Unilab (BRASIL, 2019). 

Figura 2.1 – Estrutura organizacional administrativa da Unilab. 

 
Fonte: Própria (2019). 

2.2. Organização de TI da Unilab 

Em jan./2011, subordinada à extinta Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, a 

Coordenação de Tecnologia da Informação – CTI iniciou as atividades na área de TI da Unilab, 

nos campi do Ceará. Atualmente, a unidade setorial da Diretoria de Tecnologia da Informação – 

DTI é subordinada diretamente à Reitoria da instituição. A DTI é a unidade responsável por gerir 

toda a parte de TI na Unilab, disponibilizando infraestrutura e serviços de TI compatíveis com as 

necessidades institucionais. 

2.2.1. Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI 

A estrutura de TI da Unilab, nos campi do Ceará, é composta por uma unidade setorial principal, 

a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, gerida por um cargo de direção, por três divisões 

por área de TI, geridas por cargos de gerência, a Divisão de Segurança da Informação, 

Infraestrutura e Redes de Computadores – DISIR, a Divisão de Suporte – DISUP e a Divisão de 

Sistemas da Informação – DSI, e por três seções ligadas às divisões, geridas por cargos de chefia, 

a Seção de Atendimento ao Usuário – SECATU, A Seção de Administração de Banco de Dados 

– SABD e a Seção de Portais e Aplicações web - SPA.  

A equipe da DTI é composta por 01 Assistente em Administração, 01 Analista de TI e 02 Técnicos 

de TI, estando 01 profissional (01 Analista de TI) em licença ou em exercício em outro setor. A 

Diretoria da DTI está localizada no bloco D, do campus das Auroras. A Figura 2.2 ilustra a 

estrutura organizacional da DTI. 

  

mailto:pdti@unilab.edu.br
http://pdti.dti.unilab.edu.br/


 

   

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1. 1. Elaboração do PDTI PDTI 2019-2021 Equipe de Elaboração do PDTI - EqEPDTI 

1.2. Etapa de Diagnóstico 
5/14 

pdti@unilab.edu.br  

1.2.3. Analisar a organização da TI http://pdti.dti.unilab.edu.br 
 

Figura 2.2 – Estrutura organizacional da DTI/Unilab. 

 
Fonte: Própria (2019). 

A DTI possui as seguintes principais atividades no âmbito da Unilab: 

 Coordenar e supervisionar a elaboração, a execução e a avaliação das ações relativas ao 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI institucional; 

 Coordenar e supervisionar a elaboração, a execução e a avaliação das ações relativas ao Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI institucional; 

 Planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas, de comunicação de voz e dados, da rede local com e sem fio, de infraestrutura 

computacional, dos serviços de atendimento de Informática e das demais atividades de TI 

institucionais; 

 Estabelecer e coordenar a execução da política de segurança da informação e comunicação 

e de segurança cibernética institucionais; 

 Definir e adotar metodologia de desenvolvimento de sistemas e coordenar a prospecção de 

novas TIs institucionais; 

 Atuar no planejamento das aquisições de bens e nas contratações de serviços relacionados às 

soluções de TI institucionais;  

 Realizar ações visando a garantia, a disponibilidade, a qualidade, a interoperabilidade e a 

confiabilidade dos processos, produtos, bases de dados e serviços de TI institucionais; 

 Contribuir, em sua área de atuação, para a melhoria dos processos informacionais, da 

tecnologia, da governança e da gestão de serviços, da segurança da informação e à 

prospecção de novas alternativas de soluções, em articulação com instituições nacionais, 

estrangeiras e internacionais; 

 Promover, junto ao setor competente da área de recursos humanos, o desenvolvimento de 

pessoal na área de TI institucional; e 
 Viabilizar e difundir a utilização das novas TIs institucionais. 
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A Figura 2.3 ilustra as principais atividades desempenhadas pela DTI/Unilab. 

Figura 2.3 – Principais atividades da DTI/Unilab. 

 

Fonte: Própria (2018). 

2.2.1.1. Divisão de Segurança da Informação, Infraestrutura e Redes de 

Computadores – DISIR 

A Divisão de Infraestrutura, Segurança da Informação e Redes – DISIR, gerida por um cargo de 

gerência, é uma unidade setorial da DTI. Não estão vinculadas seções à DISIR. A DISIR é 

composta por uma equipe de 07 profissionais (04 Analistas de TI, 02 Técnicos de TI e 01 Apoio 

Administrativo), estando 01 profissional (01 Técnico de TI) em licença ou em exercício em outro 

setor. A DISIR está localizada no bloco administrativo do campus da Liberdade. 

A DISIR é responsável por administrar, configurar, atualizar e manter toda a infraestrutura física 

de equipamentos servidores, equipamentos de redes cabeada e sem fio, telefonia VoIP, vídeo 

conferência, segurança e backup.  

Em relação à Infraestrutura de TI, as principais atividades da DISIR são: 

 Administração dos serviços de e-mail institucional, dos domínios @unilab.edu.br e 

@aluno.unilab.edu.br; 

 Operação e manutenção do ambiente de Datacenter, contendo os equipamentos servidores 

de aplicações, os equipamentos Storage de armazenamento, os switches gerenciáveis e os 

módulos de telefonia VoIP; 

 Monitoramento e controle de funcionamento dos servidores físicos, dos equipamentos 

Storage e dos servidores de virtualização;  

 Implantação dos sistemas SIG institucionais (SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGAdmin); 

 Implantação e manutenção do servidor de envio de e-mails (Servidor SMTP) utilizado pelos 

sistemas para enviar notificações, confirmações, recuperação de senha entre outros; 

 Implantação e manutenção dos servidores de DNS e de Firewall; 

 Implantação do serviço da Federação CAFe; 
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 Administração e manutenção dos equipamentos gateway E1/GSM de telefonia VoIP; 

 Implantação e manutenção do servidor Active Directory – AD, para gerir o acesso dos 

usuários aos computadores dos setores administrativos da instituição; 

 Implantação do serviço de nuvem de dados administrativa, com o software OwnCloud; 

 Instalação e configuração do serviço fone@RNP, fornecido pela RNP, responsável por 

realizar ligações para fixos de outras localidades (cidades onde possuem instituições ligadas 

a RNP e com fone@RNP instalado) por meio da rede de dados, sem custo para a instituição. 

Em relação à Segurança da Informação de TI, as principais atividades da DISIR são: 

 Implantação, manutenção e atualização nas regras e políticas de Firewall institucional; 

 Gerenciamento dos registros de LOG dos equipamentos servidores; 

 Administração e criação de certificados para os sites junto à RNP; 

 Participação na elaboração de medidas de Gestão de Segurança da Informação a serem 

submetidas ao CGTI para aprovação e implementação; 

 Administração, gerencia e controle das cópias de backups de segurança das informações e 

sistemas da instituição; 

 Tratamento de Incidentes de segurança respondendo ao CAIS/RNP; 

 Atualização de todos os Sistemas Operacionais das Máquinas Virtuais sob responsabilidade 

da DISIR para as versões mais recentes estáveis; 

 Elaboração e implantação de um projeto de sistema de prevenção e detecção de Intrusão; 

 Monitoramento de segurança em todos os servidores e serviços em funcionamento. 

Em relação à Redes, as principais atividades da DISIR são: 

 Administração e gerência dos enlaces (links) de acesso à Internet junto ao PoP-Ce/RNP; 

 Administração, gerenciamento e atualização de mais de 73 equipamentos switch de rede, que 

permitem acesso a mais de 1000 pontos de rede; 

 Gerenciamento e atualização de mais de 105 pontos de acesso de rede sem fio, fornecendo 

acesso WiFi em todos os campi; 

 Monitoramento da infraestrutura de rede através de softwares como Zabbix e Cacti; 

 Gerenciamento e atualização das controladoras dos pontos de acesso de rede sem fio; 

 Gerenciamento dos enlaces de conexão entre os campi de Liberdade, Palmares e Auroras; 

 Gerenciamento e atualização de serviços de rede DHCP, DNS, VLANs, LDAP e AD. 

Figura 2.4 – Principais atividades da DISIR/DTI. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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2.2.1.2. Divisão de Suporte - DISUP 

A Divisão de Suporte – DISUP, gerida por um cargo de gerência, é uma unidade setorial da DTI. 

A Seção de Atendimento ao Usuário – SECATU está vinculada à DISUP. A DISUP é composta 

por uma equipe de 13 profissionais (01 Analista de TI, 08 Técnicos de Laboratório de Informática, 

02 Técnicos de TI e 02 Apoio Administrativos), estando 02 profissionais (01 Técnico de 

Laboratório de Informática e 01 Técnico de TI) em licença ou em exercício em outro setor.  

A DISUP está localizada no bloco D do campus das Auroras. Entretanto, está presente também 

na Unidade Acadêmica dos Palmares e no campus da Liberdade. A DISUP é responsável por 

quatro principais atividades institucionais na área de TI da instituição:  

 Atendimento de suporte aos usuários institucionais; 

 Gerenciamento dos Laboratórios de Informática - LABTI; 

 Apoio técnico intersetorial em atividades extras; 

 Desenvolvimento de projetos tecnológicos.  

Figura 2.5 – Principais atividades da DISUP/DTI.

 

Fonte: Própria (2018). 

2.2.1.3. Divisão de Sistemas de Informação - DSI 

A Divisão de Sistemas de Informação – DSI, gerida por um cargo de gerência, é uma unidade 

setorial da DTI. A Seção de Administração de Banco de Dados – SABD e a Seção de Portais e 

Aplicações web - SPA estão vinculadas à DSI. 

A DSI é composta por uma equipe de 20 profissionais (11 Analistas de TI e 09 Técnicos de TI), 

estando 07 profissionais (04 Analistas de TI e 03 Técnicos de TI) em licença ou em exercício em 

outro setor. A DSI está localizada no bloco D do campus das Auroras. 

A DSI é responsável por desenvolver, implantar, manter, adequar e aperfeiçoar os sistemas 

utilizados pela comunidade acadêmica, de forma a viabilizar e agilizar suas atividades através do 

uso da TI, no registro e recuperação automatizado das informações institucionais.  
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A DSI tem entre as suas principais atribuições, as seguintes atividades: 

 Garantir a Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade das informações; 

 Planejar e controlar as atividades da DSI; 

 Projetar e desenvolver sistemas acadêmicos e administrativos; 

 Realizar o controle de versão dos sistemas desenvolvidos por esta divisão; 

 Realizar controle de qualidade e de segurança dos softwares desenvolvidos por esta 

divisão, incluindo a elaboração e realização de testes; 

 Manter e atualizar a arquitetura dos sistemas desenvolvidos; 

 Realizar o gerenciamento de projetos dos sistemas em desenvolvimento; 

 Desenvolver e manter design padronizado dos portais e sistemas web; 

 Integrar os sistemas institucionais com os estruturantes e com os dispositivos eletrônicos;  

 Projetar, implantar e administrar os bancos de dados utilizados pela instituição; 

 Estudar novas tecnologias para a inovação e melhoria contínua dos sistemas de 

informação desta instituição; 

 Averiguar a necessidade de novos sistemas e/ou funcionalidades nos sistemas já 

existentes, melhorando os processos acadêmicos e administrativos da instituição; 

 Fiscalizar acordos de cooperação técnica, quando se tratar de sistemas de informação 

utilizados pela instituição; 

 Fiscalizar contratos de serviços relacionados ao desenvolvimento e/ou implantação de 

sistemas de informação; 

 Fornecer dados para a administração superior, quando solicitado, assim como para órgãos 

de fiscalização e auditoria;  

 Suporte ao usuário referente aos sistemas, incluindo seus módulos e funcionalidades, sob 

responsabilidade dessa divisão, quando não couber à DISUP;  

 Oferecer treinamento e assessoria, quando o objeto em questão for algum dos sistemas 

sob a responsabilidade da DSI;  

 Elaborar documentação técnica e manuais de usuário referentes aos sistemas sob 

responsabilidade da DSI;  

 Normatizar os processos sob responsabilidade desta divisão, inclusive aqueles referentes 

a projeto, desenvolvimento, testes e implantação dos sistemas de informação. 

Figura 2.6 – Principais atividades da DSI/DTI. 

 

Fonte: Própria (2018).  
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3. Governança de TI 

3.1. Governança na Unilab 

A Unilab, em seu recente período de tutoria e de implantação (2010 - 2015) tem sido considerada, 

entre as Instituições de Ensino Superior – IFES, uma universidade em consolidação institucional, 

em relação aos seus processos acadêmicos e administrativos. 

Através da Portaria nº 1234, publicada pela Unilab em 20 de novembro de 2018, houve a 

designação dos cargos para coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de 

Integridade no âmbito da Instituição, assim como a definição das competências e atribuições da 

Unidade de Gestão da Integridade da Universidade (BRASIL, 2018).  

Como descrito em Brasil (2018), o Plano de Integridade objetiva o fortalecimento das instâncias 

de integridade, com vistas ao desenvolvimento de uma gestão capaz de lidar com incertezas, 

responder a eventos que representem risco ao atingimento dos objetivos organizacionais e 

resolver questões que envolvam possíveis violações éticas. O Comitê de Integridade é composto 

por unidades que exercem a função de instâncias de Apoio a Governança, podendo ser 

consultados pelo conselho de Administração em matérias relacionadas a governança, riscos e 

integridade. A Figura 2.7 ilustra as estruturas de Governança da Unilab. 

Figura 2.7 – Estruturas de Governança da Unilab. 

 

Fonte: BRASIL (2018). 

3.2. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI 

Dentre as estruturas de Governança da Unilab, há uma instância interna de Governança 

representada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI. O Modelo de Governança 

de TI da Unilab é baseado na organização e decisões consultivas do CGTI. 

Conforme o regimento do CGTI, trata-se de um órgão colegiado de natureza consultiva, 

orientadora, integradora e de caráter permanente que visa a institucionalização da governança de 

tecnologia da informação. O comitê é composto por representantes dos setores das áreas 

finalísticas, meio e de TI da Unilab, cuja convocação inicial foi em out./2017. 
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O CGTI avalia o desempenho da área de TI, a alocação apropriada dos recursos, acompanha as 

ações de mitigação dos riscos, coordena as iniciativas de TI para garantir o retorno de 

investimentos, adota melhorias nos processos organizacionais, acompanha os projetos 

considerados prioritários, propõe a Política de Tecnologia da Informação, estabelece as políticas 

e diretrizes para o PDTI, define as prioridades na formulação e execução de planos e projetos 

relacionados à TI, propõe o Plano de Investimentos para a área de TI, avalia e propõe revisões 

nos sistemas de informação da instituição,  formula, implementa e monitora o processo de gestão 

de contratos de TI, cria comissões especiais para auxílio nas decisões do comitê, bem como 

elabora o regimento interno do comitê e o submete ao Conselho Universitário – Consuni. A Figura 

2.8 ilustra o CGTI na estrutura organizacional da Unilab. 

Figura 2.8 – CGTI na estrutura organizacional da Unilab. 

 
Fonte: Própria (2018). 

3.3. Governança de TI no âmbito da DTI 

A DTI tem seguido as orientações das principais diretrizes e referências governamentais, como 

forma de atendimento às normas federais e regulações institucionais da área de TI. Além do CGTI, 

a Governança de TI, da DTI, é apoiada pelas ações internas da Equipe de Aquisição, Contratação 

e Governança de Tecnologia da Informação – EqACGTI. A EqACGTI é formada por um Analista 

de TI e dois Técnicos de TI, sob a chefia da diretoria da DTI. A Figura 2.8 ilustra a composição 

da Governança de TI pela DTI. 

Figura 2.8 – Governança de TI pela DTI. 

 
Fonte: Própria (2018). 
Mediante o processo de amadurecimento institucional e visando obter melhorias nos processos 

relacionados à Governança de TI, a partir de 2019, a EqACGTI atuará nas seguintes atividades: 

i. Fomentar a implementação do modelo de Governança de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação - GovTIC na DTI/Unilab, conforme as orientações do MP, SISP, 

SEFTI/TCU, AUDIN/Unilab e órgãos correlatos; 
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ii. Propor e revisar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 

- PETIC da DTI/Unilab; 

iii. Alinhar as ações de TIC aos princípios, diretrizes e objetivos estratégicos da universidade, 

bem como aos dispositivos da legislação de TIC nacional vigente; 

iv. Planejar, elaborar e monitorar a Política de TIC, com os devidos padrões e normativas, 

junto às comunidades acadêmica e administrativa; 

v. Apoiar a implantação das normas e padrões de TIC junto às comunidades acadêmica e 

administrativa; 

vi. Elaborar e acompanhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

PDTIC da DTI/Unilab; 

vii. Realizar as aquisições e contratações de TIC da Unilab, baseado nas recomendações da IN 

04/2014 SLTI/MP, guias correlatos e PDTI institucional vigente; 

viii. Definir a arquitetura corporativa e os processos de trabalho da DTI/Unilab; 

ix. Formalizar os papéis e responsabilidades dos cargos e ambientes da DTI/Unilab; 

x. Elaborar o catálogo de serviços da DTI/Unilab. 

A Figura 2.9 ilustra as principais atividades desempenhadas pela EqACGTI/DTI. 

Figura 2.9 – Resumo de atividades da EqACGTI/DTI. 

 

Fonte: Própria (2018). 

 

 

 

  

mailto:pdti@unilab.edu.br
http://pdti.dti.unilab.edu.br/


 

   

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1. 1. Elaboração do PDTI PDTI 2019-2021 Equipe de Elaboração do PDTI - EqEPDTI 

1.2. Etapa de Diagnóstico 
13/14 

pdti@unilab.edu.br  

1.2.3. Analisar a organização da TI http://pdti.dti.unilab.edu.br 
 

Conclusão 

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

as informações do subprocesso 1.2.3. Analisar a organização da TI, do processo 1.2. Etapa de 

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

EqEPDTI. 

Neste artefato, dois fatores foram observados, contextualizados e analisados: a Organização da 

TI e a Governança de TI na Unilab. Administrativamente, a DTI está diretamente ligada à Reitoria 

da instituição, assessorando a alta administração. 

Para planejar, desenvolver, executar e monitorar as atividades de TI institucionais, a DTI é 

organizada estruturalmente por 03 divisões, 03 seções e 01 equipe de apoio. Tratam-se das 

divisões DISIR, DISUP e DSI, das seções SECATU, SABD e SPA, assim como da equipe 

EqACGTI. 

Quanto à Governança de TI na Unilab, esta é relacionada à instância interna de Governança, como 

o CGTI. Este é um órgão colegiado de natureza consultiva, que institucionaliza a Governança de 

TI, apoiado pelas ações realizadas pela DTI e demais setores membros. 
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