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Este documento segue o referencial sugerido pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (STI/MP), na condição de órgão central do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), 
consolidando-se como um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC). Segundo a Instrução Normativa SLTI/MP nº 4 
de 11 de setembro de 2014, artigo 2º, inciso XXVII; 

O PDTIC deve ser um instrumento de diagnóstico, planejamento e 
gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), que visa atender às necessidades de um órgão ou 
entidade para um determinado período.

IMPOSIÇÃO LEGALIMPOSIÇÃO LEGAL



O primeiro PDTI (2012-2015), pensado inicialmente para viger no 
período 2012-2013 e que foi instituído no Conselho Universitário da 
UFPel por meio da Resolução nº 01, de 19 janeiro de 2012, teve seu 
prazo alterado até o final de 2015, conforme a Resolução nº 29, de 1º de 
agosto de 2015.

Em 2018, foi aprovado pelo Conselho Superior da UFPel o segundo 
Plano Diretor de TI da Instituição, concedendo à PROGIC o 
protagonismo acerca dos processos de avaliação, direcionamento e 
monitoramento dos projetos e operações, envolvendo as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) na Universidade.

O presente PDTIC (2019-2021) é, portanto, a sistematização do terceiro 
plano diretor de Tecnologia da Informação da UFPel.

CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO



As áreas temáticas deste PDTIC (2019-2021) são as seguintes:

● Comunicação Social;
● Governança de TIC;
● Processos e Informações Institucionais;
● Redes e Infraestrutura;
● Segurança da Informação;
● Sistemas de Informação;
● TIC na Educação.

Esses temas conjugam de algum modo a Pró-Reitoria de Gestão da 
Informação e Comunicação (PROGIC), incluída pela atual Administração 
Superior da UFPel em sua estrutura organizacional.

ÁREASÁREAS  TEMÁTICASTEMÁTICAS



A metodologia adotada para a construção deste PDTIC (2019-2021) 
baseou-se no Guia de PDTIC do SISP, que sugere para sua Elaboração 
os seguintes subprocessos: Preparação, Diagnóstico e Planejamento. 
Para cada subprocesso, o guia apresenta um mapeamento, sugerindo 
uma Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC), além do Comitê de 
TIC.
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Continuidade...  Continuidade...  

De acordo com o Guia da PDTIC do SISP os subprocessos que compõe 
o acompanhamento são: Planejamento; Execução; Monitoramento; 
Avaliação Intermediária e Avaliação Final.

● Planejamento: nesse subprocesso serão desenvolvidos os planos 
necessários para que isto ocorra;

● Execução: gestão dos projetos e portfólios derivados do Plano de 
Ações do PDTIC (guias MGP-SISP e MGPP-SISP);

● Monitoramento: verifica se o progresso das ações do PDTIC está 
evoluindo conforme o planejado, focando principalmente no 
processo, no esforço ou nas condições ambientais;

● Avaliação Intermediária: mensura os resultados, confrontando-os 
com as metas estabelecidas, corrigindo possíveis desvios; 

● Avaliação Final: realizada no encerramento do PDTIC.
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