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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 67, DE 12 DE JUNHO DE 2019

  Regimento interno da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)  

O CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 2º do regimento interno e considerando:

Parecer de nº 509/CPPMA/CONSAD, do conselheiro Telmo de Moura Passareli - documento de nº  con�do à pág. 24 do documento 0080801;

Despacho Decisório nº 509/CPPMA/CONSAD da Câmara de Polí�ca de Pessoal e Modernização Administra�va, em 05-10-2018, con�do à pág. 28
do documento de nº  0080801;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores con�da à pág. 28 do documento de nº  0080801 ;

Deliberação na 84ª sessão Plenária, em 26-04-2019;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o regimento interno da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI na forma do anexo a esta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira O�

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 13/06/2019, às 10:56, 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�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0156687 e o código CRC 3EF9A6DC.

 

ANEXO À RESOLUÇÃO 67/CONSAD, DE 12 DE MAIO DE 2019

 

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

 
Capítulo I

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS

Art. 1º A Diretoria de Tecnologia de Informação – DTI, unidade integrante da Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN da Universidade Federal de Rondônia -
UNIR, tem como obje�vo planejar, executar e prover os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que apoiem a UNIR no desenvolvimento do
ensino, pesquisa, extensão, gestão e serviços à comunidade, de acordo com:

(a) as diretrizes estratégicas ins�tucionais,

(b) o plano de desenvolvimento ins�tucional,

(c) os planos específicos para a área de TIC,

(d) as recomendações emanadas pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI).

§ 1º A Diretoria de Tecnologia de Informação – DTI, atuará em áreas como:

(a) na Gestão de infraestrutura e serviços,

(b) na Gestão da Segurança da Informação,

(c) no Planejamento de Contratações de Soluções de Tecnologia e Gestão dos Contratos,

(d) na Manutenção de equipamentos de informá�ca e atendimento aos usuários,

(e) no Desenvolvimento de sistemas,

(f) no Planejamento e elaboração da polí�ca voltadas a tecnologia da informação.

(g) Apoiar a Administração Superior em assuntos estratégicos relacionados a tecnologia

(h) Desenvolvimento da Governança e Gestão da Tecnologia da Informação na universidade

§ 2º Sem prejuízo do seu obje�vo central, a Diretoria de Tecnologia de Informação - DTI poderá prestar serviços para as comunidades internas e externas à
Universidade, mediante a celebração de acordos, convênios ou contratos, observadas as disposições legais sobre o assunto.

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

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2º A estrutura organizacional da Diretoria de Tecnologia de Informação – DTI compreende as seguintes unidades:

1. Diretoria de Tecnologia de Informação

1. Grupo Técnico de Gestão de Projetos

2. Secretaria

2. COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS USUÁRIOS

1. Grupo Técnico de atendimento(Help Desk), 1º Nível - Expediente em três turnos de 06 horas.

3. COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. Grupo Técnico de Administração de datacenter e Segurança da Informação

2. Grupo Técnico de Redes e Serviços e Telecomunicação

4. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1. Grupo Técnico Acadêmico

2. Grupo Técnico Administra�vo

Capítulo III

DO ORGANOGRAMA

Capítulo IV

DA DIREÇÃO

Art. 3º Para a direção, a indicação ou seleção será pela Pró-Reitoria de Planejamento e aprovada pela Reitoria, sendo o indicado obrigatoriamente seja um
profissional com formação superior na área da informá�ca.

Art. 4º São atribuições da direção:

a. Administrar a DTI, primando pelos princípios de economicidade e efe�vidade de emprego ins�tucional da TIC;

b. Assessorar nas questões ins�tucionais rela�vas à TIC;

c. Propor à aprovação de convênios, acordos e contratos com en�dades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas;

d. Representar a DTI na área universitária e/ou fora dela;

e. Propor e par�cipar da elaboração do Plano Diretor de TI (PDTI);

f. Elaborar, em conjunto com o Comitê Gestor de TI, a proposta orçamentária da TI;

g. Submeter ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) o plano diretor;

h. Designar os coordenadores de áreas previstas no presente Regimento;

i. Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das a�vidades do órgão;

j. Coordenar o levantamento periódico das necessidades dos Usuários de Informá�ca, visando aprimorar as a�vidades e serviços prestados;

k. Definir normas de u�lização dos serviços de informá�ca;

l. Atuar na modernização administra�va, atualização tecnológica e capacitação dos recursos humanos da UNIR, no que diz respeito a TI;

m. Propiciar o apoio administra�vo, logís�co e de suprimento para o funcionamento das Coordenações Técnicas previstos no presente regimento;

n. Gestão de pessoal e patrimonial do setor;
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o. Definir, viabilizar, executar e avaliar o plano anual de capacitação para as coordenações, em conjunto com os seus integrantes.

p. Acompanhamento convênios e contratos;

q. Operacionalização das solicitações de compras;

r. Controle de estoque do setor;

s. Convocar as reuniões do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;

t. Par�cipar do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações;

Art. 5º São atribuições da secretaria da direção:

a. Secretariado da direção;

b. Apoio administra�vo, logís�co e de suprimento;

c. Controle de estoque interno do setor;

d. Controle patrimonial do setor;

e. Operacionalização das solicitações de compras;

f. Gestão de pessoal do setor;

g. Protocolo, expediente e arquivo.

 

Capítulo V

DA COORDENAÇÃO DE SISTEMAS

Art. 6º A coordenação é exercida por indicação da direção.

Art. 7º Compete à Coordenação de Sistemas:

a. Coordenar o planejamento, a execução e avaliação das a�vidades da coordenação;

b. Coordenar o planejamento, especificação, desenvolvimento, teste, documentação, instalação e manutenção de sistemas de informação da UNIR e
terceirizados, estabelecendo cronogramas de execução, devendo seguir um processo definido;

c. Elaborar es�ma�vas de custos de projetos e implantação de sistemas;

d. Acompanhar as a�vidades individuais de cada membro da coordenação, relatando eventuais problemas iden�ficados no setor à Direção;

e. Auxiliar o planejamento, especificação e detalhamento de contratação de serviços para a UNIR, relacionados às atribuições da coordenação;

f. Acompanhar e controlar a execução de contratos terceirizados referentes às atribuições da coordenação, emi�ndo relatórios periódicos à direção;

g. Coordenar as a�vidades relacionadas ao atendimento ao usuário, no que se refere aos serviços providos pela DTI;

h. Administrar os sistemas de informação instalados, inclusive os bancos de dados, homologados pela DTI;

i. Sugerir a contratação de serviços e aquisição de equipamentos para melhorar os serviços prestados.

j. Desempenhar outras a�vidades correlatas atribuídas pelo Diretor.

 

 

Capítulo VI

DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, REDES E SERVIÇOS

Art. 8º A coordenação é exercida por indicação da direção.

Art. 9º A Coordenação de Infraestrutura é responsável por administrar a rede corpora�va de computadores da universidade, assim como a administração do
datacenter, os links de internet da ins�tuição, garan�ndo e promovendo a segurança, eficiência e disponibilidade da Rede e serviços.

Art. 10. Compete à Coordenação:

1. Propor e coordenar a implantação de sistemas, serviços relacionados a redes de computadores e infraestrutura da datacenter.

2. Coordenar a implantação e o suporte à rede de computadores dos Campi e setores da UNIR;

3. Desenvolver estratégias de manutenção de documentação digital dos serviços da coordenação;

4. Propor polí�cas de uso dos serviços de rede;

5. Assessorar a direção quanto a Polí�ca de uso dos serviços de rede e de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da UNIR;

6. Acompanhar o cumprimento da Polí�ca de Segurança da Informação definida para a ins�tuição;

7. Acompanhar as a�vidades individuais de cada membro da coordenação, relatando eventuais problemas iden�ficados no setor à direção.

8. Coordenar o planejamento, especificação e detalhamento de equipamentos e serviços de TI para a UNIR;

9. Definir polí�cas de manutenção de equipamentos;

10. Acompanhar e controlar a execução de contratos terceirizados referentes às atribuições da coordenação, emi�ndo relatórios periódicos à direção;

11. Acompanhar, implementar e responder às orientações do Centro de Atendimento de Incidentes de Segurança – CAIS, da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP), do CERT.br - Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil e de outros mecanismos de segurança da
informação ins�tucionalizados pelo Governo Federal;

12. Avaliar e implementar estratégias de segurança e de desempenho nos servidores de rede;

13. Manter a segurança dos sistemas da UNIR, u�lizando os recursos de segurança do sistema operacional, do sistema de rede e do equipamento servidor;

14. Acompanhar e elaborar propostas de solução rela�vas aos incidentes de segurança;

15. Iden�ficar e encaminhar pleito à diretoria quanto a necessidades de treinamento e capacitação de técnicos da gerência;

16. Monitorar o backbone (espinha dorsal) e respec�vas redes acadêmicas e administra�vas de cada campus da UNIR, bem como os links de comunicação
necessários à interligação entre os seus campi e deles com a rede mundial de computadores – a Internet –, atuando de forma pró-a�va (e corre�va,
quando da ocorrência de quaisquer incidentes), a fim de manter elevado o up�me da rede;
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17. Administrar e manter os equipamentos do backbone da Rede;

18. Apoiar as unidades organizacionais da UNIR em assuntos relacionados à infraestrutura de TI, especialmente em a�vidades de suporte técnico aos recursos
computacionais corpora�vos de hardware e so�ware, bem como em a�vidades de projeto, implantação e configuração de redes locais de computadores,
observando-se padrões de desempenho e segurança estabelecidos pela ins�tuição;

19. Criar e divulgar indicadores de desempenho da Rede;

20. Manter inventário de recursos computacionais da Rede;

21. Prospectar tecnologias de produtos e serviços, a fim de manter a Rede atualizada com o estado da arte em TI.

22. Administrar os servidores corpora�vos de correio eletrônico, web, banco de dados, de arquivos, backup, etc., bem como dos equipamentos do backbone
da Rede dos serviços homologados pela DTI;

23. Acompanhar e avaliar con�nuamente o status dos serviços providos pela DTI, visando a adoção de eventuais ajustes, necessários ao alcance do
desempenho esperado;

24. Planejar a expansão da capacidade de processamento da Rede, com base no PDI da UNIR;

25. Atuar na mi�gação de riscos, resposta a incidentes de segurança, recuperação de desastres e ro�nas de salvamento e recuperação de dados;

26. Desempenhar outras a�vidades correlatas atribuídas pelo Diretor.

 

Capítulo VII

DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE

Art. 11. A coordenação é exercida por indicação da direção.

Art. 12. Compete à Coordenação de Manutenção e Suporte:

a) Recepcionar e triar todas as solicitações de serviço feitas à DTI, sejam solicitações de suporte operacional (uso da TIC), técnico (inserção da TIC) ou de
informações (conteúdos). Essas solicitações podem ser atendidas diretamente pela coordenação ou encaminhadas a indivíduos/setores competentes, em outras
áreas da DTI;

b) Verificar os níveis dos serviços prestados com base em acordos de nível de serviços (SLA), acordados com suas áreas-cliente;

c) Realizar manutenção em equipamentos de informá�cas tombados pela universidade;

d) Prestar suporte para equipamentos existentes dentro de departamentos, projetos educacionais e salas administra�vas com o intuito de o�mizar os trabalhos
da ins�tuição mesmo que não possuam tombo patrimonial, sendo ainda necessário o tombo da universidade para a manutenção;

e) Elaborar, manter e disponibilizar aos interessados, catálogo de perguntas/respostas frequentes (FAQ);

f) Definir polí�cas de manutenção e uso dos equipamentos;

g) Desempenhar outras a�vidades correlatas atribuídas pela Diretoria.

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.13. As a�vidades da DTI serão norma�zadas por este Regimento, pelas normas e ordens de serviço emanadas pela direção e pela legislação em vigor.

Art.14. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos em primeira instância pelo Comitê Gestor de Tecnologia e em grau de recurso pelo Conselho Superior
de Administração - CONSAD.

 
 

 

Referência: Processo nº 99991580.000039/2019-02 SEI nº 0156687


