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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 02/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  Aprova o Comitê de Governança Digital
(CGD) no âmbito da Unilab.

 

          O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.501992/2019-92,

 

          RESOLVE:

 

          Art. 1º Aprovar o Comitê de Governança Digital - CGD no âmbito da Unilab, conforme Anexo I.

 

          Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0367688 e o código CRC 472DB21F.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 02/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL
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CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO E NATUREZA

 

Art. 1º Ins�tuir o Comitê de Governança Digital - CGD, órgão colegiado permanente de caráter
administra�vo vinculado à Reitoria, nos termos do disposto no Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019,
para deliberar sobre os assuntos rela�vos à implementação das ações de governo digital e ao uso de
recursos de tecnologia da informação e comunicação.

Art. 2º O CGD possui natureza delibera�va e promoverá o alinhamento estratégico de assuntos rela�vos à
governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC em consonância com os disposi�vos legais
e planejamento estratégico ins�tucional.

 

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

 

Art. 3º  Compete ao CGD:

I - Implementar o Plano de Transformação Digital, que conterá, no mínimo, as ações de:

a) transformação digital de serviços;

b) unificação de canais digitais; e

c) interoperabilidade de sistemas;

II - Implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; e

III - Implementar o Plano de Dados Abertos, nos termos do disposto no Decreto nº 8.777, de 11 de maio
de 2016.

§ 1º Os instrumentos de planejamento de que trata o caput:

I - Serão elaborados pela unidade competente;

II - Deverão estar alinhados ao Decreto nº 10.332, de 8 de abril de 2020 da Presidência da República, que
ins�tui a Estratégia de Governança Digital; e

III - Serão aprovados pelo Comitê de Governança Digital.

§ 2º Sobre os instrumentos de planejamento de que trata o caput compete ao CGD:

I - Definir prioridade das necessidades e recursos de TIC;

II - Receber, avaliar e aprovar solicitações de alterações dos planos vigentes;

III - Avaliar e aprovar decisões de natureza estratégicas de Tecnologia da Informação; e

IV - Propor a criação de grupos de trabalho para apoio nas decisões do Comitê.

 

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 4º  O Comitê de Governança Digital será composto:

I - Por um representante da Reitoria, que o presidirá;

II - Por um representante de cada uma das Pró-Reitorias;

III - Por um representante de cada uma das Diretorias;

IV - Por um representante de cada uma das Superintendências;
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V - Por um representante de cada um dos Ins�tutos Acadêmicos;

VI - Pelo Diretor de Tecnologia da Informação;

VII - Pelo Encarregado do Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do disposto da Lei nº 13.709, de 14
de agosto de 2018.

§ 1º  Os membros do Comitê de Governança Digital, de que tratam os incisos I e II do caput serão
ocupantes de cargo em comissão de nível equivalente ou superior ao nível 5 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores.

§ 2º Os membros do Comitê de Governança Digital deverão ter seus respec�vos suplentes, que poderão
ocupar suas vagas apenas durante seus afastamentos e impedimentos, devidamente jus�ficados ao CGD.

§ 3º Os representantes serão indicados e designados em ato da autoridade máxima da Unilab.

§ 4º A par�cipação no Comitê de Governança Digital será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.

§ 5º O Presidente do Comitê de Governança Digital poderá convidar representantes de outros órgãos e
en�dades para par�cipar de suas reuniões, sem direito a voto.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 5º O regimento interno definirá as regras de funcionamento e organização e deverá ser
construído por um grupo de trabalho a ser criado pelo Comitê e posterior apreciação e aprovação.


