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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 487, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

  

Dispõe sobre a delegação de competência
ao �tular da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI) para a prá�ca de atos
administra�vos rela�vos a procedimentos
técnicos, organizacionais e  operacionais de
tecnologia da informação e comunicação
(TIC).

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no processo nº 23282.004685/2021-82,  resolve:

 

 

Art. 1º Delegar competência ao Diretor de Tecnologia da Informação para a prá�ca de atos
administra�vos rela�vos a procedimentos técnicos, organizacionais e operacionais de tecnologia da
informação e comunicação (TIC) para:

 

I - norma�zar a�vidades 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 Informá�ca;

 

II - norma�zar a�vidades de execução da polí�ca de segurança da informação e
comunicação e de segurança ciberné�ca ins�tucionais;

 

III - norma�zar a�vidades de planejamento das aquisições de bens e nas contratações de
serviços relacionados a soluções de TIC ins�tucionais conforme Instrução Norma�va SGD/ME nº 01, de 4
de abril de 2019 e Instrução Norma�va SGD/ME nº 05, de 11 de janeiro de 2021;
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IV - norma�zar a�vidades de gestão e fiscalização de bens e serviços relacionados às
soluções de TIC ins�tucionais conforme IN SGD/ME nº 01, de 2019 e IN SGD/ME nº 05, de 2021;

 

V - norma�zar as a�vidades que visam garan�r a disponibilidade, a qualidade, a
interoperabilidade e a confiabilidade dos processos, produtos, base de dados e serviços de TIC
ins�tucionais;

 

VI - norma�zar a�vidades de desenvolver planos, normas e polí�cas de TIC, em
conformidade com os disposi�vos legais e os planos estratégicos da ins�tuição e do Governo Federal,
encaminhando aos conselhos delibera�vos, quando couber;

 

VII - norma�zar a�vidades de melhoria de processos de informação, de tecnologia, de
governança corpora�va de TIC, de gestão de serviços de TIC, movimentação, licenças e afastamentos de
pessoal de TIC, no que se relaciona com aspectos discricionários da Administração e de gestão
orçamentária, no âmbito da Diretoria de Tecnologia da Informação;

 

VIII - norma�zar a�vidade de coordenação e supervisão para elaboração de Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), Plano de Transformação Digital (PTD) e Plano de Dados Abertos (PDA); e 

 

IX - norma�zar a�vidades de planejamento, desenvolvimento, execução e gestão de
serviços com aprovação de divulgação de catálogo de serviços desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia
da Informação.

 

Art. 2º O exercício da competência ora delegada deverá observar, rigorosamente, toda a
legislação per�nente aos assuntos em prá�ca, assim como, os procedimentos internos es�pulados pela
Unilab.

 

Art. 3º Todos os atos emi�dos pela Diretoria de Tecnologia da Informação, consoante às
delegações aqui dispostas deverão iden�ficar a presente Portaria, sem o qual, tais documentos não serão
considerados válidos.

 

Art. 4º Este ato de delegação de competência aplicar-se-á ao subs�tuto legal da Diretoria
de Tecnologia da Informação, quando em exercício de subs�tuição.

 

Art. 5º As competências aqui delegadas poderão ser objeto de subdelegação por ato
formal do Diretor de Tecnologia da Informação, com anuência do Reitor.

 

Art. 6º O Diretor de Tecnologia da Informação responde solidariamente com o Reitor em
todos os atos pra�cados com referência a esta portaria.

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de março de 2022.
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PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 04/02/2022, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0404767 e
o código CRC B06ED422.

 

Referência: Processo nº 23282.004685/2021-82 SEI nº 0404767

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

