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Apresentação

Seguindo certas orientações gerais para seu planejamento 
e posterior integração, o presente documento foi 
elaborado de maneira colaborativa, respeitando as 
características, a riqueza e a experiência particular do 
autor de cada capítulo. O resultado tem, portanto, um valor 
adicional ao expor que a colaboração na comunidade das 
universidades latino-americanas é não somente factível, 
mas que possibilita, através da sinergia do grupo, alcançar 
certos resultados que não seriam possíveis de forma 
individual.

Esta publicação tenta formalizar em um discurso simples 
e claro, mas com profundidade, o impacto estratégico que 
as TIC podem ter nas universidades da região, e indicar 
quais ações e compromissos são necessários para que este 
impacto seja alcançado. O objetivo deste documento é ser 
uma ferramenta que possa ser usada para difundir e gerar 
discussão em torno deste assunto, que é extremamente 
relevante, a fim de incentivar, entre os atores relevantes 
dentro das universidades, uma visão compartilhada sobre 
as potencialidades que estas tecnologias têm para ajudar 
nossas instituições a dar saltos qualitativos de grande 
proporção

Ernesto Chinkes

No século XXI as universidades se encontram num 
momento chave de transformação. A educação e a 
pesquisa se veem mobilizadas por forças como a era 
digital, a chegada das novas gerações (os “millennials”) 
e a globalização. Estas três forças, que se relacionam e 
se potencializam, produzem uma mudança abrupta de 
cenário que propicia uma reflexão profunda dentro das 
instituições.

A comunidade TICAL, dentro das conferências realizadas 
desde 2011, tem gerado instâncias de reflexão sobre o 
papel das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) 
neste contexto. Isto impulsionou uma conscientização 
sobre seu potencial e sobre os aspectos que devem mudar 
e serem melhor trabalhados para seu aproveitamento. A 
partir disso, um grupo de responsáveis de TIC provenientes 
de distintas universidades da América Latina formou, 
com o apoio de RedCLARA, um grupo de trabalho para 
empreender a tarefa de realizar esta publicação que busca 
ser uma contribuição neste caminho.
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Introdução
ERNESTO CHINKES

Novas possibilidades de comunicação entre docentes 
e estudantes, redes de colaboração, acesso a vídeos 
e material didático multimídia, conferências com 
especialistas internacionais, plataformas que apoiem o 
aprendizado, auto avaliações online, simulações, etc., são 
alguns dos elementos que podem apoiar esta mudança.

Na pesquisa, é possível fortalecer e fomentar a produção 
científica. Os repositório digitais de conhecimento, o uso 
de big data e as nuvens computacionais que facilitam o 
armazenamento e o processamento em grande escala 
são alguns dos elementos TIC que estão impactando esta 
atividade. Também o surgimento de novas tecnologias 
que melhoram as capacidades de observação e medição 
(potentes microscópios, telescópios, equipamentos de 
telemedicina, computação de alto rendimento, etc.), e que 
podem ser compartilhadas por distintos pesquisadores 
através de redes de alta capacidade, são chaves para obter 
um salto qualitativo e quantitativo na produção científica. 
As TIC na pesquisa permitem, além disso, oportunidades 
de colaboração entre os pesquisadores e instituições que 
se encontram localizadas em diferentes partes do mundo.

A relação com outras instituições e indivíduos da sociedade 
também mudou com o desenvolvimento das tecnologias. 
As TIC facilitam a cooperação com instituições públicas 
e privadas, com agências internacionais, com empresas 
locais e globais, e com os indivíduos da sociedade. 
Internet, aplicações móveis, vídeos e material multimídia 
preparado didaticamente são alguns dos elementos que 
permitem que a universidade abra uma grande “janela” 
para a sociedade; janela esta que permite à universidade 
receber a retroalimentação que as instituições tanto 
necessitam para melhorar e inovar.

A gestão das instituições também é uma atividade 
transcendental  na vida das universidades. São 
organizações como qualquer outra de serviços; quiçá, 
em certo sentido, mais complexas e amplas. Uma gestão 
eficiente e efetiva, na atualidade, deve basear-se no uso 
inteligente das TIC.

O capítulo 4 analisa a importância que dispor de uma 
política TIC tem para as instituições de educação superior. 
Investir em TIC é uma grande oportunidade, mas implica 
dispor das capacidade para fazê-lo; se trata de algo maior 
que a compra de equipamentos ou softwares de forma 

Por que as TIC são a chave para as 
universidades do século XXI

O século XXI chegou e nos introduziu a uma época que 
pode ser definida como “disruptiva”. Estamos falando 
de mudanças tão radicais que muito do que antes 
funcionava agora já não mais assegura os mesmos 
resultados e inclusive pode gerar efeitos inversos. 
Neste contexto estão aqueles que ficam paralisados e 
também aqueles que inovam, geram novos caminhos e 
passam a ser a vanguarda de sua época. As tecnologias 
têm as propriedades necessárias para serem as grandes 
habilitadoras da inovação que esta era necessita.

As universidades deste século, tal como se expressou 
na apresentação, se encontram num momento chave 
para esta transformação; se veem mobilizadas por forças 
como a era digital, as novas gerações (chamados de 
“millennials”) e a globalização.

No capítulo 2 desta publicação são apresentados alguns 
elementos que podem ajudar na compreensão das 
particularidades destas três forças e seu impactos nas 
universidades de hoje e do futuro.

A análise incentivada por este capítulo deve ser 
considerada sem maiores atrasos, já que o que está em 
jogo é a possibilidade das universidades cumprirem 
adequadamente, ou não, suas funções, não somente no 
que diz respeito ao ensino e à pesquisa, mas também no 
que tange à forma como esta se relaciona com a sociedade, 
uma vez que as transformações atingem também os 
meios de comunicação e de acesso ao conhecimento. Mas 
há ainda algo mais importante em jogo: a oportunidade 
de gerar um salto qualitativo de grandes proporções 
em seu desempenho, uma vez que estas forças, se bem 
conduzidas e habilitadas pelas TIC, são sinérgicas para 
potencializar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
buscadas pelas instituições de educação superior.

É fundamental destacar que há pouquíssimo investimento 
ao alcance das universidades, tão habilitadoras da 
inovação, onde a relação custo-benefício seja vantajosa.

O capítulo 3 analisa a evolução destas tecnologias e 
seu impacto em diversas atividades da universidade. O 
processo de ensino pode melhorar de forma significativa. 

1.
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isolada; estamos falando de aquisições realizadas dentro 
de políticas bem definidas e de um compromisso assumido 
pelo governo da universidade com o tema. Definir esta 
política é determinar um conjunto de orientações que 
determinem um rumo que permita à universidade dispor 
de uma base sólida sobre a qual estabelecer, em diversos 
momentos, estratégias e ações.

A evolução da tecnologia faz que seu uso seja cada vez 
mais transparente por parte das pessoas, já que estas 
estão imersas em suas atividades diárias. Ainda assim, 
as infraestruturas informáticas e de comunicações 
que lhe dão suporte são cada vez mais complexas. 
Nas universidades, além das dificuldades de sua 
implementação, é necessário gerar transformações 
organizacionais e de processos; aqui radica a importância 
de uma visão organizacional compartilhada, onde se 
entenda esta complexidade e a necessidade de ter 
áreas TIC que disponham de arquiteturas tecnológicas 
robustas, mas também de recursos humanos e processos 
maduros e sustentáveis, bem como de um governo TIC 
comprometido para assumir desafios ambiciosos.

O Capítulo 5 propõe uma reflexão sobre a Governança 
das TIC na universidade. Nele, são comentados distintos 
aspectos que podem ser considerados para melhorar a 
integração das TIC com as necessidades estratégicas do 
governo universitário. É sugerida a gestão da pasta de 
projetos a partir de uma visão estratégica, por parte de 
um comitê no qual participem as máximas autoridades de 
governo; também,é um convite para refletir sobre o papel 
do responsável máximo pela área das TIC neste governo. 

A análise dos principais elementos que devem ser 
considerados para o alcance de um desempenho eficaz 
e eficiente da área TIC é o assunto do capítulo 6. Nele, 
é tratado o tema das competências necessárias e sobre 
como alcançar um desempenho adequado, a gestão 
de seus processos, das pessoas e dos projetos. Os 
conhecimentos e habilidades técnicas são fundamentais 
e cada vez mais variados. No entanto, meras qualidades 
técnicas não bastam; é requerido um profundo 
conhecimento da instituição e de seus processos, assim 
como de capacidades para gerir projetos e articular 
acordos, alianças e relações de confiança com pessoas e 
áreas usuárias.

Um bom desempenho da área, com adequados níveis 
de qualidade, necessita do emprego de processos 
maduros, metodologias, padrões e boas práticas. Como 
explicado no capítulo, sempre é possível gerar produtos 

e serviços TIC inovadores baseados no brilhantismo 
de determinados indivíduos; no entanto, a boa gestão 
das TIC se baseia na implementação de mecanismos 
que assegurem que o conhecimento gerado se torne 
patrimônio da universidade. 

A informação é um dos ativos mais relevantes do século 
XXI, e a universidade que se propõe a atuar neste tempo 
deve comprometer-se a assegurar sua confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. Não fazê-lo é no mínimo 
arriscado, já que se põem em jogo aspectos fundamentais 
da instituição. É necessário ter consciência disso e a 
capacidade para tratar uma tarefa tão complexa. É disso 
que trata o Capítulo 7, que analisa a relevância que a 
segurança da informação tem neste contexto, devendo 
ser considerada pelo governo da instituição.

Fechando a publicação, o capítulo 8 trata das 
oportunidades que as universidades da América Latina 
devem aproveitar. As instituições universitárias que 
tenham a capacidade de gerir de forma inteligente as 
TIC não somente estarão em melhores condições de 
superar a realidade deste século, mas também terão uma 
oportunidade única para se destacar.

Os recursos tecnológicos que estão latentes e ao alcance de 
todos, como o ensino e a pesquisa “em rede”, repositórios 
digitais, big data, conteúdos multimídia, dispositivos 
inteligentes conectados e sensores, dispositivos móveis, 
conexões sem fio, apps, etc., devem ser aproveitados pelas 
universidades. Para isso, é necessário que elas estejam 
atentas, mas também preparadas. 
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A universidade do século XXI
JOSÉ MARCELO TAM MALAGA

A ideia deste capítulo é descrever algumas soluções e 
serviços tecnológicos que estão transformando a sociedade 
e, por consequência, as universidades, tais como as 
redes sociais, os dispositivos móveis e, em particular, os 
smartphones, a nuvem e o “big data”. Não é uma descrição 
exaustiva, mas sim suficientemente representativa para 
compreender algumas diretrizes que as universidades do 
século XXI devem conhecer e integrar. 

As redes sociais

As redes sociais refletem a necessidade que as pessoas têm 
de se expressarem e de se reconhecerem. Tal como dizia 
Aristóteles, “o homem é um ser sociável por natureza(1), 
e para desenvolver-se física e espiritualmente vive em 
sociedade, já que, ao ser uma criatura racional e individual, 
não é autossuficiente e requer a ajuda e a proteção dos 
demais de sua espécie; por isso forma comunidades.

As redes sociais tem um efeito transformador. As pessoas 
se conectam umas com as outras para se comunicar, 
interagir, recomendar e validar decisões. A informação 
chega em tempo real e as conversas acerca dos diversos 
temas sobre os quais se deseja estar atento acontecem 
paralelamente.

Não estamos falando sobre as redes sociais neste 
capítulo com o objetivo de mencionar as funcionalidades 
apresentadas por aquelas que atualmente têm maior 
relevância (como Facebook, Twitter, Google +, Instagram, 
etc.), já que em alguns casos elas poderiam ter um uso 
supérfluo para os objetivos das universidades. O que aqui 
se busca destacar  é um conceito que já está instalado nos 
indivíduos da sociedade atual e, por tanto, nos integrantes 
da comunidade universitária. Neste contexto, é natural 
esta forma de interagir e colaborar com outros indivíduos, 
e é aonde os limites geográficos, de espaço e tempo 
mudaram. É possível trocar mensagens, imagens, vídeos, 
manter conversas com uma ou muitas pessoas ao mesmo 
tempo, em todo momento e lugar, e com quase qualquer 
pessoa do planeta. Isto afeta o ensino, a pesquisa e a 
extensão das instituições de educação superior.

Esta concepção das redes sociais se dá em função de uma 
evolução tecnológica sem precedentes, que permitiu 
um avanço em várias ordens de magnitude, no alcance e 
na largura de banda e das redes de dados; mas também 

2.1 A universidade na sociedade do século 
XXI

A educação e a pesquisa no século XXI estão em um 
momento de transformação que marca uma época 
relevante na história da humanidade. Isto é impulsionado 
principalmente devido ao avanço de três poderosas forças 
de mudança: 

• A evolução tecnológica, que trouxe a chamada “era 
digital”, com importantes mudanças na sociedade; 

• o surgimento da geração Y, também conhecida 
como “millennials”, formada por aqueles que foram 
impactados por ter nascido nesta era; e

• a globalização, que tampouco é alheia à mudança 
tecnológica em suas causas e consequências, para sua 
contínua e acelerada evolução.

Estas três forças, que se relacionam e se potencializam, 
produzem uma mudança abrupta do cenário no qual a 
sociedade em geral e as instituições de educação superior 
em particular estão inseridas; isto merece uma reflexão 
profunda.

Esta análise e as correspondentes decisões de mudança 
e suas adequadas execuções devem ser consideradas 
sem maiores atrasos, já que o que está em jogo é a 
possibilidade de cumprir suas funções adequadamente, 
inclusive quando já o tiverem feito de maneira destacada 
durante anos. Por outro lado, a mudança é tão drástica 
que outorga àqueles que interpretem rapidamente esta 
nova realidade a possibilidade de serem elevados a 
lugares de grande relevância que seriam impensáveis no 
cenário anterior.

2.2 A era digital

Analisar algumas marcas/empresas e suas respectivas 
datas de lançamento como Yahoo (1995), Google (1998), 
Blackberry (2003), LinkedIn (2003), Facebook (2004), 
Youtube (2005), Twitter (2006), Iphone (2007), Android 
(2008), Windows mobile (2010), Ipad (2010), Samsung 
Galaxy (2010), Playbook (2010), Kindle (2011) e Surface 
(2013) nos dá somente uma pequena mostra de quão 
profunda, vertiginosa e transformadora está sendo a 
incursão desta era em nossas vidas.

2.
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pela melhorias na facilidade de uso e potência dos 
dispositivos móveis, pelo desenvolvimento inovador de 
software de aplicações, e a construção e implantação 
de uma infraestrutura que suporte quantidades de 
usuários que não eram comuns até esse momento. Neste 
último aspecto, o conceito de nuvem teve um impacto 
fundamental. 

Os dispositivos móveis: Smartphones e tablets

Todos os dias a inovação tecnológica nos surpreende, 
e uma área que nos últimos anos teve um rápido 
crescimento é a de tecnologia móvel, especialmente com 
os tablets e os smartphones. Os “telefones inteligentes” 
permitem a navegação na Internet, ler e escrever e-mails, 
tirar e postar fotografias e vídeos na rede, ler um livro; 
permitem, principalmente, que cada vez mais indivíduos 
do planeta tenham acesso a um computador (como 
dispositivo multipropósito) em todo momento e lugar. 
Em resumo: o limite está basicamente na imaginação 
daqueles que desenvolvem os aplicativos; portanto, é 
preciso tê-los em conta na hora de realizar qualquer 
empreendimento na web. Não obstante esta evidência, 
grande parte dos sites atualmente não levam este 
aspecto em consideração. Muitos não se dão ao trabalho 
de pensar em otimizar sua página para os dispositivos 
móveis e isto deveria ser corrigido o quanto antes, já que a 
experiência de visualizar uma página Web que não esteja 
otimizada para estes dispositivos (largura adaptável, 
conteúdo muito “carregado”, etc.) é frustrante. Também é 
preciso considerar quais serviços requerem um aplicativo 
para dispositivos móveis; este assunto deve ser tratado de 
forma proativa.

As pessoas usam múltiplos dispositivos móveis e decidem 
que aplicativos utilizar para ter acesso à informação 
segundo o formato, interagir com outras pessoas sem 
limitações de localidade e horário, e participar em 
conversas ou colaborar na plataforma móvel.

Os estudantes, docentes, pesquisadores e funcionários 
agora podem manter uma comunicação permanente, 
interagir com aplicativos de cálculo, visualização e/ou 
ingresso de dados, enviar e receber informação; e tudo 
em “tempo real”. Isto facilita – e em alguns casos redefine 
– enormemente o desempenho de suas atividades e 
tarefas.

Para que tudo isso aconteça, os dispositivos necessitam 
de conexão de dados (à rede da própria instituição e, na 
maioria dos casos, à Internet), requerem um plano de 
dados de uma empresa provedora do serviço ou, melhor 

ainda, uma conexão via WiFi. Habilitar conectividade sem 
fio em todos os espaços do campus e adequadas larguras 
de banda de acesso à Internet são desafios e exemplos das 
políticas TIC no que diz respeito à infraestrutura; tarefa 
que as universidades deve abordar de forma imediata.

Os dispositivos móveis vieram simplificar a vida das 
pessoas, mas para que esta afirmação seja verdadeira seu 
uso deve ser pertinente; eles podem ser uma ferramenta 
muito útil, mas também podem se tornar prejudiciais ao 
serem grandes distratores, disponíveis em todo momento 
e lugar. 

A nuvem

Terceirizando infraestrutura tecnológica por demanda, a 
nuvem surgiu como um serviço oferecido principalmente 
às áreas TIC das instituições; em pouco tempo o termo se 
popularizou e seu uso se tornou cotidiano, impactando a 
sociedade. Tanto para instituições como para indivíduos, a 
nuvem põe recursos de armazenamento, processamento, 
aplicações e serviços em geral ao alcance de todos e com a 
dimensão que se requeira; falta somente o acesso à Internet.

Individualmente, a nuvem é vista como um espaço digital 
virtual, de uso exclusivo ou compartilhado, no qual 
armazenar conteúdo de todo tipo e destinado a um sem 
fim de necessidades de caráter pessoal, acadêmico ou 
profissional. Também permite consumir serviços onde parte 
do armazenamento e processamento se encontra nesse 
espaço virtual. Ter os dados na nuvem é muito vantajoso 
porque o usuário pode acessá-los a partir de qualquer 
dispositivo com acesso à Internet, quer seja um computador, 
um tablet ou um smartphone.

Tudo isto é possível porque existem empresas que 
construíram enormes data centers, com capacidade de 
processamento e armazenamento que anos atrás eram 
difíceis até de imaginar, com um esquema comercial e 
técnico que lhes permite oferecer tais recursos sob demanda. 
No uso corporativo, a instituição normalmente paga um valor 
pelo uso realizado, ainda que no caso das universidades haja 
alguns serviços gratuitos. No caso de indivíduos, há serviços 
pagos e outros gratuitos (nesses casos, o benefício recebido 
pela empresa provedora geralmente vem de publicidade 
direta ou indireta).

Saindo do conceito de nuvem para uso individual ou 
corporativo, o importante a considerar aqui é que ela já 
é parte da realidade de nosso tempo; como conceito, se 
encontra na mente de todos e implica que consideremos, de 
uma maneira totalmente diferente, os limites no que tange à 
capacidade de armazenamento, processamento e largura de 
banda; é diferente de quando só se dispõe das capacidades 
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da infraestrutura própria (seja da pessoa ou da universidade). 
Em outras palavras, muitas iniciativas que seriam impossíveis 
de considerar pelo alto investimento em infraestrutura, hoje 
são possíveis graças à nuvem. 

Big data

Todos os dias são gerados mais de 2.5 exabytes de datos no 
mundo (equivalente a 2.500.000 terabytes). E essa geração 
de dados cresce de forma exponencial. Para que se tenha 
uma dimensão disso, se pode mencionar que, segundo um 
estudo, 90% dos dados guardados na atualidade, foram 
gerados nos últimos dois anos (2).  

Outra contribuição que pode ajudar a descrever essa 
realidade foram os dizeres de Eric Schmidt, CEO do Google 
(2010), quando comentou que “desde o amanhecer da 
civilização até 2003 foram criados mais de 5 Exabytes de 
informação. Atualmente, esta quantidade é gerada a cada 
dois dias.”1

As causas que propiciam este drástico câmbio 
na quantidade de dados gerados, transmitidos e 
armazenados nestes tempos podem ser encontradas em 
muitos dos elementos analisados anteriormente, como as 
redes sociais, a massificação dos telefones inteligentes, 
as possibilidade propiciadas pela nuvem; assim como a 
evolução do comércio eletrônico, sites de vídeo e imagens 
que permitem “uploads” com grande facilidade, milhões 
de sensores em distintos objetos (a chamada “Internet 
das coisas”) que recolhem, por segundo, uma infinidade 
de dados do entorno em todo o mundo, etc.

Este grande volume e variedade de dados traz consigo 
importantes desafios tecnológicos para que haja, ao 
mesmo tempo, velocidade e a veracidade da informação 
(são os 4V com os quais normalmente se identificam 
esta temática). No entanto, além do desafio das soluções 
tecnológicas, é importante entender o impacto que isto 
traz a todas as atividades do trabalho diário. Existe um 
potencial de inovações que afetarão a vida tal como a 
conhecemos e é por isso que também é necessário pensar 
em como aproveitar esta realidade nas universidades.

O “big data” traz uma mudança significativa nos 
equipamentos de pesquisa, uma vez que possibilita 
obter e analisar medições (em distintas disciplinas) que 
não seriam possíveis sem a possibilidade de capturar, 
armazenar e processar grandes quantidades de dados, 
de qualquer lugar e, em muitos casos, em tempo real; 
acelera os tempos para experimentar e validar hipóteses 

1 Na Conferência  Techonomy, de 4 de agosto de 2010, em Lake Tahoe, 
CA, o moderador David Kirkpatrick apresentou o CEO do Google, Eric 
Schmidt

e é possível avançar muito mais rápido e de forma 
precisa; permite novas possibilidades no ensino, já que 
torna possível obter informação a partir de dados que 
antes estavam ocultos sobre os processos de ensino-
aprendizagem. Também possibilita gerar processos 
inteligentes na hora de fornecer serviços à comunidade e 
pode contribuir com informação de suma utilidade para a 
tomada de decisões na gestão das políticas universitárias.

2.3 A geração Y (“the millennials”): 
Realidades e desafios para a universidade

A chamada geração Y é uma nova geração de estudantes 
que tem uma cultura muito diferente da dos alunos que 
planejaram suas carreiras, currículos e conteúdos hoje 
oferecidos nas universidades. A implicação óbvia desta 
reflexão foi expressa pela Dra. Heidi Hayes Jacobs2, 
logo repetida em muitos grupos e âmbitos de trabalho 
sobre a transformação da educação para o século XXI. 
“Temos escolas do Século XXI, Currículos do século XXI e 
estudantes do Século XXI”3.

Não há um consenso sobre o ano de nascimento exato 
daqueles que devem ser incluídos na geração Y, mas é 
possível circunscrever este grupo aos jovens nascidos entre 
1980 e 2010. Diferentemente das gerações anteriores, os 
“millennials” estão mais focados em aproveitar o presente, 
em viver aquilo que os apaixona e buscar a felicidade em 
tudo o que fazem. Têm confiança em si mesmos, estão 
conectados com o mundo e abertos a mudanças, já que 
sabem que evoluir é a chave para sobreviver. O que os 
move, porém, é a paixão.

Os “millennials” querem controle sobre seu trabalho 
e sua vida pessoal. Estão conectados graças às novas 
tecnologias. Querem desenvolver novas ideias e projetos, 
seja por conta própria (empreendedores) ou dentro de 
uma empresa (intraempreendedores). Eles nasceram 
com um “chip incorporado”. Em plena era da informação, 
aderiram às crescentes transformações que foram 
produzidas; modas, costumes e hábitos da era digital os 
convertem em conhecedores e produtores de conteúdos 
digitais que absorvem tudo cotidianamente por meio 
das múltiplas plataformas e comunidades online: redes 
sociais, canais de vídeo, wikis, blogs, páginas Web, etc.

De acordo com o último estudo realizado que buscava 

2 Diretora executiva do “Curriculum Mapping Institute” e do “Curriculum 
Designers”

3 Indiana Jen, em12 de fevereiro de 2012, mencionou esta frase em seu 
blog quando relatava, ao vivo, a conferência dada por Heidi Hayes 
Jacobs, comentando sua apresentação no TEDxNYED, em 3 de maio 
de 2011, buscando responder à pergunta: “Para que ano estamos 
preparando nossos alunos hoje?”
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entender como pensam e que esperam estes nativos 
digitais (realizado em 2014 (3), entre mais de seis mil 
jovens de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru 
e Venezuela), as principais características que identificam 
os “millennials” são as seguintes:

• Idealistas. 

• Otimistas.

• Competitivos: manter seu próprio estilo de vida é 
prioridade. 

• Precavidos e curiosos com as decisões que possam 
afetar seu futuro. 

• Pragmáticos, inquietos e arriscados.

Diferentes órgãos e especialistas em novas tecnologias 
realizaram diversos estudos sobre esta nova comunidade 
de usuários que se levanta como a geração do futuro. É 
claro que a característica principal que os identifica é o uso 
permanente das ferramentas digitais; no entanto, além da 
usabilidade, esta população se destaca por desenvolver 
ideias criativas e inovadoras que possam gerar impacto 
social na comunidade.

Eles sempre estão buscando novos horizontes, são 
ansiosos, vanguardistas e tecnologicamente sociais; eles 
consideram que a tecnologia cria mais oportunidades 
para todos.

De acordo com o Departamento de Trabalho dos EUA4 
um “millennial” mudará de emprego 15 vezes antes dos 
38 anos. Quando deixam de sentir que seu trabalho é um 
desafio ou que já tem controle sobre seu ofício, o deixam, 
e levarão consigo todo o talento adquirido. Em 2025, 
esta geração representará mais de 75% da mão de obra 
mundial. 

Estes são os estudantes que hoje estão nas aulas 
universitárias, e que começam a estar cada vez mais nos 
laboratórios de pesquisa e na docência. São cada vez 
mais necessárias instituições de educação superior que 
seduzam e motivem estas pessoas e que lhes permitam 
gerar todo o potencial que tem para oferecer.  

2.4. A globalização 

ste processo econômico, social, cultural e tecnológico 
consiste numa crescente comunicação e interdependência 
entre as atividades que se realizam nas distintas partes do 
planeta, unindo suas sociedades, culturas e mercados. 
Como se verá no capítulo 3, este processo não é novo e 

4   de fevereiro de 2015.

vem evoluindo há muitos anos, mas claramente, por conta 
das tecnologias deste século já descritas, este conceito 
tem chegado a seu nível máximo de expressão. Muitas 
das atividades realizadas pelas universidades e pelos 
indivíduos de sua comunidade deixam de ter limites locais 
e passam a ser globais. Não há limites para criar grupos 
de trabalho, colaborar, ter acesso à tecnologia remota, 
etc. Os pesquisadores potencializam seu alcance para dar 
e receber, da mesma forma que docentes e alunos. Neste 
conceito estão inscritos o MOOC5, que são fruto desta 
globalização.

É importante entender que, para a vida universitária, 
isto é muito potente e de grande impacto. São gerados 
novos desafios que devem ser bem entendidos para que 
a instituição siga cumprindo seu papel na sociedade, da 
mesma forma que são criadas grandes oportunidades para 
melhorar suas competências e ampliar sua capacidade de 
ação. 

2.5. Os desafios da universidade do século XXI

A partir do cenário apresentado, as universidades da 
América Latina têm um desafio importantíssimo, que, se 
encarado com entusiasmo, compromisso e abertura, abre 
uma oportunidade histórica. Se descrevem aqui algumas 
reflexões que devem ser consideradas pelas universidades 
deste século: 

A. Compreender quais são as novas competências que 
devem ser consideradas pelos currículos dos cursos 
universitários, uma vez que a tecnologia digital 
oferece oportunidades de inovação nos processos, 
serviços e produtos que se incorporam à sociedade. 
Devem trabalhar sobre as novas habilidades e 
competências que os estudantes devem adquirir para 
desempenhar bem seu trabalho neste século.

B. Entender que, na era digital, existe uma mudança 
de expectativas por parte dos atores da comunidade 
universitária que trabalham na instituição. São 
tempos nos quais se encontram disponíveis muitos 
conhecimentos e serviços fora da instituição 
universitária e, portanto, estas últimas necessitam 
gerar um espaço mais rico e potente, que lhes permita 
continuar sendo um lugar que contribua com tal 
comunidade e com a sociedade. 

C. Deve compreender a cultura dos “millennials”, que 
definirá mudanças nos estilos de aprendizagem. 
Definir a seguinte evolução da tecnologia educativa 

5  Massive Open Online Course (curso online massivo e aberto): é uma 
modalidade que surgiu através de plataformas educativas oferecidas 
pela Internet, onde se oferecem cursos virtuais de forma totalmente 
gratuita, que podem ser cursados por milhares ou milhões de alunos 
através do mundo. 
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que deve ser usada pelas universidades; como 
utilizar a tecnologia de informação para motivá-los 
a aprender, habilitar a colaboração e o trabalho em 
rede, e as diversas fontes e canais para construir uma 
aprendizagem ampla e ao mesmo tempo profunda.

D. Gerar uma infraestrutura e dinâmica de trabalho 
que possibilite a pesquisa avançada em um mundo 
globalizado e hiperconectado, que permita usar a 
tecnologia para potencializar as capacidades dos 
pesquisadores e seus projetos; como prover acesso 
aos grandes volumes de dados para que possam gerar 
mais e melhor conhecimento.

E. É necessário redefinir o papel da universidade em 
seu vínculo com a sociedade que lhe sustenta para 
que seja um farol que ilumina oportunidades e 
ameaças e possa gerar e difundir conhecimento de 
utilidade. Estes desafios de vinculação, que não são 
novos, devem ser enfrentados neste novo contexto, 
onde as potencialidades e suas limitações se veem 
ressignificadas no mundo globalizado, no qual existe 
um excesso de informação oriundo de qualquer lugar 
do hemisfério ao qual a sociedade tem acesso.

F. Por último, existe menos tolerância a uma gestão 
ineficiente, pouco transparente, onde os serviços 
oferecidos não estejam à altura da velocidade exigida 
pela sociedade de hoje.

Todos estes desafios da universidade do século XXI têm 
as TIC como parte de suas causas, mas também, por 
sorte, como um elemento substancial das estratégias que 
possibilitarão enfrentar estas problemáticas e aproveitá-
las para melhorar suas potencialidades.

É por isso que nos seguintes capítulos desta publicação 
nos dedicaremos a entender qual é a contribuição que 

as tecnologias podem dar em cada uma das áreas de 
interesse e todos os aspectos que devem ser considerados 
pelas universidades e seus governos para que isso seja 
possível. 
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Vários autores compararam o surgimento das TIC com 
outras tecnologias desenvolvidas em outras épocas, que 
mudaram a indústria e a economia. Carr (4), em 2001, 
apresentou o rápido crescimento das TIC e as compara 
com a aparição da ferrovia em 1841 e da eletricidade em 
1889. O advento da ferrovia significou para as sociedades 
desse contexto um desenvolvimento acelerado da 
indústria, na chamada “era do capital”. Os comerciantes 
podiam transportar seus produtos muito mais rápido, o 
que gerou uma massificação importante da produção. A 
padronização foi também uma característica dessa época. 
Da mesma maneira, o surgimento da energia elétrica 
permitiu um rápido aumento da produção. As grandes 
fábricas, inicialmente, foram construídas próximas das 
fontes de energia e com isso teve início a industrialização 
acelerada e o crescimento dos países que optaram pela 
industrialização de sua economia.

Se poderia dizer que as TIC, hoje conhecidas, iniciaram 
sua incursão na sociedade no final dos anos 70 (início 
dos anos 80) com o advento dos computadores pessoais. 
Nessa mesma época, se desenvolveram as redes de 
área local (LAN) e, logo nos anos 90, a Internet facilitou 
a interconexão e a distribuição de material digital de 
forma massiva. Carr (4) declara que as TIC cresceram 
rapidamente, basicamente por duas razões: a primeira, 
a forma de transporte; as TIC transportam informação 
digital ao passo que as ferrovias transportam bens e as 
redes elétricas transportam eletricidade. A segunda é a 
alta capacidade de reprodução ou cópia. Assevera que 
não existe um produto mais perfeito para comercializar 
que um byte de dados, o qual é altamente reproduzível e 
praticamente sem custo.

As características mais importantes do desenvolvimento 
das TIC foram: o processamento, o armazenamento digital 
e a interconexão. De acordo com a lei de Moore (5), a 
capacidade de processamento computacional se duplica 
a cada dois anos e, além disso, com menor custo. Esta lei 
que foi formulada originalmente em 1965, se cumpriu 
até hoje, permitindo assim um rápido desenvolvimento 
das possibilidades das TIC. É por isso que hoje em dia um 
smartphone tem um processador muito mais rápido que 
o do computador do Apolo 11 que permitiu ao homem 
chegar à Lua em 1969.

No caso do armazenamento, sua evolução também foi 

3.1 A evolução das TIC e suas 
potencialidade

Evolução das TIC

Analisar a evolução das TIC permite visualizar que, 
muitas vezes, se subestima a importância que estas 
têm na sociedade. Se crê que servem unicamente para 
automatizar processos ou otimizar o tempo e tornar mais 
eficiente o trabalho. No entanto, estão transformando 
as sociedades, a economia, as relações de poder e, 
certamente, a educação e a pesquisa. As TIC, nos 
últimos anos, se modificaram enormemente, tanto em 
seu funcionamento como em seu uso na vida diária das 
pessoas. 

Fig. 1 O rápido crescimento das TIC em comparação com a 
ferrovia e a eletricidade (4).

3.
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enorme. Afirma-se que a capacidade de armazenamento 
se duplica a cada 18 meses. Se no ano de 1995, falava-se 
de capacidades de armazenamento de MB (Megabytes) 
para o armazenamento pessoal, e em 2005 de GB 
(Gigabytes), hoje as capacidades são de TB (Terabytes: mil 
Gb) e em 2025 considera-se que serão de PB (Petabytes: 
mil TB). Isso significa que para 2025 a capacidade de um 
disco rígido será suficiente para gravar toda a vida de uma 
pessoa em vídeo.

Nas últimas décadas, desde dos anos 90, e com o advento 
da Internet, o impacto das TIC é surpreendente. A partir de 
então, a Internet possibilitou a transferência de grandes 
quantidades de dados, de vídeo, de informação em geral, 
de um lugar a outro no mundo praticamente em tempo 
real e sem custo. 

Uma nova economia de serviços

Hoje em dia a Internet é a via para o transporte de um 
inimaginável número de produtos e serviços, sendo 
a base de uma nova economia mundial. Segundo W. 
Brian Arthur em seu artigo “La Segunda Economía” (6), a 
digitalização está criando uma segunda economia que 
é “enorme, automática e invisível”, sendo esta a maior 
mudança desde a Revolução Industrial.

Muitas atividades que eram realizadas por pessoas até 
poucos anos atrás, hoje são automáticas. Arthur cita o 
exemplo do aeroporto: há muitos anos atrás, uma pessoa 
ia ao aeroporto, se aproximava do balcão, apresentava 
seus documentos a pessoas, elas registravam os dados 
no computador, notificavam as chegadas dos vôos, 
verificavam as bagagens, etc. Tudo isso era realizado por 
pessoas. Hoje em dia, alguém vai ao aeroporto e existem 
muitas máquinas nas quais é possível comprar bilhetes, 
verificar sua passagem e deixar as malas em poucos 
segundos. Na América Latina, existem aeroportos que 
já operam desta maneira. O que o autor ressalta é o que 
há de interessante por detrás desses poucos segundos: 
um processo de “comunicação” entre computadores, 
nos quais se revisam coisas como, reconhecimento do 
nome, verificação do estado do voo, histórico de voos 
anteriores, questões de segurança, a escolha do assento, 
o estado do passageiro e o acesso a salas VIP, entre outros. 
Toda essa “comunicação” se realiza entre computadores 
e equipamentos de comunicações que podem estar 
distribuídos em diferentes lugares do mundo. Portanto, 
os processos de uma economia física estão passando a 
ser processos de uma economia digital; em consequência, 
uma segunda economia está se formando junto a esta 
economia física, afirma o autor.

Esta segunda economia está baseada majoritariamente 

em serviços. Carr (4) descreve a segunda economia como 
ampla, silenciosa, conectada e autônoma. As empresas 
estão deixando de criar produtos, passando a entregar 
serviços. Assim, por exemplo, a reconhecida empresa IBM, 
que antes produzia muitos equipamentos de informática, 
agora está se orientando a prestar serviços. Esta baseia 
agora seu negócio em serviços de armazenamento, 
processamento, análises e prognóstico de dados em 
nuvens computacionais; com certeza, estes são serviços 
baseados completamente nas TIC.

Globalização e TIC

Quando se fala de globalização, três etapas são claramente 
distinguidas. A primeira globalização para referir-se 
àquela quando os países iniciaram sua concorrência por 
expandir-se no mundo em busca de recursos, usando 
poderes civil e militar. Deu-se entre 1492 e 1800.  A 
segunda globalização se desenvolve quando as empresas  
se expandem e competem entre si em escala global na 
procura de mercados, suportadas pelo surgimento da 
máquina a vapor, o transporte massivo e a eletricidade. 
Neste etapa se desenvolvem as grandes multinacionais, 
referimos a esta etapa o período entre 1800 e 2000. 
Na atualidade, encontramo-nos em uma terceira 
globalização, conhecida também como globalização 3.0, 
onde agora os indivíduos e pequenos grupos cooperam 
e colaboram diretamente à nível mundial usando as TIC.

Nesta terceira globalização existe uma relação mais direta, 
horizontal, plana, entre os distintos atores no mundo. 
Thomas Fridman em seu artigo “The world is flat” (7) se 
refere à rápida e contínua mudança das TIC nos últimos 
anos, que conectam o planeta de uma maneira como nunca 
antes. Contudo, o autor também faz referência a como 
um novo modelo econômico se impõe  no mundo; um 
modelo que elimina as barreiras, que integra os pequenos 
empreendedores e aos países em desenvolvimento, o 
modelo dá mais possibilidades de participação. Fridman 
cita exemplos de como empresas norte-americanas 
designam certas atividades de sua cadeia de valor a 
empresas localizadas na Índia. Assim, existem hospitais 
que terceirizam (outsourcing) a escritura de seus relatórios 
médicos, empresas e pessoas que preparam a declaração 
de impostos para os americanos, programas de software 
pensados e planejados por empresas norte-americanas 
que são escritos e codificados por técnicos localizados na 
Índia. 

Cecilia Mercado, professora da Escuela de Computación 
y Ciencias de la Información da Universidade de San Luis 
nas Filipinas - país que tem uma das maiores participações 
em serviços de call center juntamente com Índia e 
China -, declara que nos últimos anos esse país cresceu 
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substancialmente em outros serviços de outsourcing não 
relacionados com call centers. Entre os serviços estão: 
animações gráficas, transcrições legais, investigação de 
mercado, transcrições médicas, suporte técnico, para citar 
alguns exemplos. Segundo Mercado, as Filipinas, apesar de 
serem um país pequeno em relação ao seus competidores 
diretos, China e Índia, têm a maior participação em 
serviços de outsourcing quando levada em consideração 
a densidade educativa na Universidade. China, Índia e 
Filipinas são os três países com maior participação em 
outsourcing no mundo, devido à capacidade de inovação 
e ao uso das TIC, e também pelo baixo custo da mão-de-
obra.

Fridman atribui isto a vários fatores, chamados por 
ele de aplanadores, os que fizeram que esta terceira 
globalização se desenvolvesse. A mesma se inicia a partir 
da queda do muro de Berlin, quando o mundo começava 
a tornar-se muito mais global: o ocidente vê o oriente 
como um mercado potencial e vice-versa. Outros fatores 
para o desenvolvimento desta terceira globalização foram 
a aparição do sistema operacional Windows e da Internet, 
o acesso livre a códigos fonte (open source), a informação 
através dos buscadores da rede como Google, Yahoo 
e MSN, o aumento da largura de banda, a tecnologia 
sem-fio (WiFi e banda larga móvel), entre outros. Isto, 
sem dúvidas, ampliou as possibilidades da terceirização 
(outsourcing), da internalização (insourcing), da 
descentralização (offshoring) e das mudanças na cadeia 
de valor. Esses acontecimentos, muitos iniciados na 
década de 90, modificaram drasticamente as formas de 
colaboração e as relações entre as pessoas e instituições. 
Hoje em dia, existe uma cooperação mais horizontal, um 
mundo mais plano.

Neste contexto, as grandes empresas estão entregando 
produtos e serviços diretamente aos usuários através da 
rede, sem a necessidade de intermediadores. Por outro 
lado, apesar da crise econômica mundial, o comércio 
eletrônico cresceu notavelmente no ano de 2014. Nos 
Estados Unidos da América, o crescimento foi por volta 
de 14% em comparação ao período anterior, ao passo que 
na Europa o crescimento foi de  19%6. Na América Latina, 
prevê-se uma média de crescimento anual de 15% até 
2017 (8).

As TIC na universidade  

O quê significa esta evolução das TIC e a nova globalização 
para as universidades?

Significa grandes desafios, mudanças no ensino, na 
pesquisa, na conexão e na gestão das próprias instituições. 

6  http://ecommercenews.eu

A continuação responde esta afirmação, explicando qual 
é o impacto que elas estão gerando ou podendo gerar nas 
instituições de educação superior. 

No caso do ensino, as instituições têm duas dimensões a 
abordar. Por um lado, repensar e atualizar o currículo dos 
cursos para responderem a este novo cenário mundial e, 
por outro lado, utilizar o potencial das TIC para favorecer 
o processo educativo.

No primeiro caso, o novo profissional deve criar 
competências para trabalhar em equipe, de maneira 
virtual, utilizando ferramentas colaborativas; ser capaz 
de aprender com rapidez e de maneira autônoma, de 
analisar os conteúdos de diversas fontes e utilizar as 
novas ferramentas de informática.

A cada dia criam-se novos programas, ferramentas e 
plataformas para todos os campos profissionais, muitas 
delas são de uso livre. Isto faz com que o futuro profissional 
deva ser capaz de auto adaptar-se às constantes mudanças 
e ao uso de novas tecnologias para melhorar seu 
desempenho. Tudo isto pode ser fomentado nas aulas e na 
formação acadêmica. Em muitas carreiras universitárias, a 
grande maioria dos cursos, e dos currículos, podem ser 
apoiados com aplicações de informática que permitam 
analisar, validar e/ou aprender de maneira mais eficaz.

O processo educativo na universidade pode ser 
transformado enormemente se houver o uso adequado 
das TIC. Em uma época em que a demanda de acesso 
à universidade aumenta e em que há a necessidade de 
uma maior agilidade no processo educativo. As TIC têm 
um papel preponderante. Elas permitem consolidar uma 
melhor planificação do processo educativo, criar uma 
comunicação eficiente entre os docentes e discentes, 
disponibilizar uma série de ferramentas para que o 
estudante possa acompanhar diferentes curso, seja de 
maneira presencial, semipresencial ou virtual. Pode-se 
obter relatórios e feedbacks do progresso de aprendizado 
em tempo real. Desta maneira, o estudante se converte 
em sujeito do seu próprio processo educativo.

Na pesquisa, as universidades querem fortalecer 
e fomentar sua produção científica. Para isto, os 
repositórios de conhecimento digital, o big data e as 
nuvens computacionais facilitam o armazenamento, 
processamento e análises requeridas e geradas para 
e através da pesquisa. Também o surgimento de 
novas tecnologias que melhoram as capacidades de 
observação e medição, e que mediante as TIC podem ser 
compartilhadas por diversos pesquisadores, através de 
redes alta capacidade. A cooperação de redes de pesquisa 
baseada nas TIC permite criar uma maior produtividade a 

http://ecommercenews.eu/
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um menos custo quando comparado ao que podia ser feito 
antes.  Desta maneira, as TIC na pesquisa criam grandes 
oportunidades de colaboração entre os pesquisadores e 
instituições que se encontram localizadas em diferentes 
partes do mundo. A informação para a pesquisa, como 
nunca antes, está ao alcance de todos.

O vínculo com outras instituições e indivíduos da 
sociedade também foi alterado com o desenvolvimento 
das TIC. Hoje em dia, existem muitas outras possibilidades 
de colaboração entre instituições não somente locais, 
nacionais se não também continentais ou a nível mundial. 
As TIC facilitam a cooperação com instituições públicas e 
privadas, com instituições internacionais, com empresas 
locais e globais, e com os indivíduos da sociedade. Todas 
as universidades geram informação e conhecimento 
que podem ser utilizados para cooperar entre elas, mas 
também com outras instituições ou indivíduos, gerando 
uma ligação com a sociedade que ajude a desenvolvê-las.

Por último, a gestão universitária é uma atividade 
indispensável na vida universitária. Sob o ponto de 
vista da gestão, a universidade é uma instituição como 
qualquer outra de serviços; quiçá em certo sentido, 
mais complexa e ampla pela própria natureza de seus 
objetivos. A universidade tem que ser administrada, 
avaliada e melhorada. Os processos de planificação, 
administrativos, financeiros, de recursos humanos, de TIC, 
e mais, se somam ao processos acadêmicos, gestão de 
faculdades e carreiras, gestão da pesquisa e da avaliação, 
da acreditação, dos centros de saúde, escolas de nível 
médio, infraestruturas, etc. Isto faz com que a universidade 
requeira uma gestão eficiente e efetiva, a qual hoje em dia 
deve ser baseada no uso inteligente das TIC. 

3.2 Seu impacto na docência

Existen grandes desafíos por transitar, en la incorporación 
Existem grandes desafios relativos à incorporação das TIC 
nesta temática, que em muitos casos estão modificando 
notavelmente a docência universitária tal como se 
conhece. O impacto das TIC na docência universitária 
pode ser analisada sob 4 pontos de vista: sob à ótica do 
docente, do estudante, do currículo e do processo de 
aprendizagem.

Em primeiro lugar, o docente universitário hoje em dia 
enfrenta um mundo completamente distinto: têm acesso 
online a recursos educativos como vídeos acadêmicos 
sobre a área de atuação, a conferências de especialistas 
sobre temas de interesse, e dispõem com facilidade 
de buscadores de informação pedagógicos, como 

infográficos interativos, diagramas virtuais, apresentações 
digitais, vídeos, livros, revistas virtuais e cursos online.

Os docentes dispõem, além disso, de canais virtuais para 
fazer o intercâmbio de aulas entre si. As aulas virtuais, 
nas plataformas informáticas, lhes permitem um espaço 
adicional para interagir com seus alunos, armazenar 
documentos, imagens, vídeos, etc., que podem ser 
acessados em qualquer dispositivo eletrônico. Também 
podem planificar seus cursos, organizar tarefas e criar 
salas de chat e fóruns de discussão; criar e supervisionar 
trabalhos em grupos, pesquisas e votações instantâneas. 
Eles têm, ainda, a possibilidade de usar as TIC para 
apoiar seus processos de avaliação do ensino através de 
questionários e avaliações online, auto-avaliações, lançar 
resultados e usar ferramentas para detectar plágio em 
trabalhos.

Em segundo lugar está a dimensão dos estudantes, que 
em sua grande maioria pertencem a geração M. Como já 
foi descrito no capítulo anterior, são nativos tecnológicos 
e seu acesso às TIC é totalmente natural. Os estudantes 
acessam às plataformas virtuais de ensino e encontram 
ali os cursos em que estão escritos, com os conteúdos e 
materiais necessários para seu aprendizado, bem como 
ferramentas de comunicação; de colaboração; acesso à 
informação e trâmites administrativos. É natural para eles 
a possibilidade de receber suas tarefas eletronicamente e 
entregá-las da mesma forma, ou compartilhas em grupos 
de trabalho ou fóruns criados por seus professores ou 
por eles mesmos. Exigem ver seu progresso acadêmico 
de maneira instantânea. O acesso a Internet em qualquer 
lugar e dispositivo, disponível 24 horas ao dia todos os 7 
dias da semana, é o que se espera. As redes sociais são 
parte de sua atividade diária, são seu meio de interação 
para colaborar com outros companheiros estando 
fisicamente em lugares distintos. Também têm acesso 
às bases de dados digitais e aos mesmo recursos que os 
docentes possuem. Comunicam-se através dos meios 
informáticos de forma natural e usam novos softwares 
que estão disponíveis na rede.

Em terceiro lugar, o currículo nas carreiras universitárias 
têm um impacto importante devido à evolução das TIC. 
Estas alteram os requisitos do mercado de trabalho, 
porque existe uma grande demanda de profissionais 
em novas áreas de conhecimento; muitas delas 
baseadas altamente ou completamente em seus uso. Em 
consequência, há universidades que estão criando novas 
carreiras e/ou ajustando os currículos das existentes para 
responder a essa nova demanda, e a de seus governos 
que requerem profissionais em áreas prioritárias para o 
desenvolvimento do país. Os currículos mudam pois se 
requer dos profissionais capazes de desenvolver-se em 
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ambientes globais, com grande capacidade de análise 
de dados e de autodidática. Também se vislumbra a 
incorporação de novas disciplinas aos currículos para 
que se criem competências em análise da informação 
científica. O idioma inglês vai se consolidando 
majoritariamente como o idioma do conhecimento e da 
pesquisa. Enfim, as universidades mudaram e continuam 
mudando os currículos de seus cursos para se adaptar 
aos novos desafios e criar novas competências em 
seus futuros graduados; desta maneira as TIC forçam 
ajustes nas carreiras, mas por sua vez há a necessidade 
de mudanças em sua própria infraestrutura TIC para dar 
suporte e serem consistentes com tais mudanças nas 
competências exigidas. 

Por último, seu impacto na docência pode ser analisado 
sob o ponto de vista do processo de aprendizagem. 
Muitos cursos das carreiras universitárias estão utilizando 
ferramentas computacionais de análise, simulação, 
determinação de dados e laboratórios com forte apoio TIC 
para facilitar o aprendizado dos estudantes. Os docentes 
e estudantes usam softwares, ferramentas automáticas 
ou semiautomáticas que facilitam o aprendizado. 
Os laboratórios digitais estão sendo utilizados pelas 
universidades para realizar simulações da realidade 
que ajudam a compreender os efeitos da aplicação do 
conhecimento e dos métodos no mundo real.

Os estudantes, tal como fora mencionado, têm mais 
possibilidade de acessar ao conhecimento científico 
mundial e ao programas e plataformas tecnológicas para 
a aplicação desses conhecimentos como nunca antes. 
Ele têm acesso a materiais de cursos e conferências de 
especialistas em temas relacionados com seus cursos, 
antes de assistirem às classes; por isso, hoje em dia eles 
estão mais preparados para compartilhar e discutir 
seus aprendizados, do que antes do surgimento das 
TIC. As tecnologias tem contribuído notavelmente ao 
aprendizado autônomo por parte do estudante.

Estes aspectos, como o resto das facilidades que foram 
analisadas previamente a respeito do impacto das TIC 
nos estudantes e  nos docentes, claramente impactam o 
processo, motivando a mudança do papel do professor 
universitário no processo de ensino-aprendizagem, 
passando de um especialista que apenas ensina, para 
exercer a função de facilitador no aprendizado de seus 
alunos.

O desafio e impacto das TIC na docência universitária 
é muito grande, principalmente porque vislumbra, 
conforme dito, o potencial que as mesmas têm para uma 
das missões relevantes que as universidades possuem. 
Para que tudo seja bem-sucedido, as instituições  de 

educação superior devem estar preparadas para prover 
uma adequada infraestrutura de hardware, comunicações, 
plataformas de software, e recursos humanos que apoiem 
os processos de mudança necessários. 

3.3 Seu impacto na pesquisa

Conforme proposto no início deste capítulo, as TIC 
também impactam notavelmente o processo de 
desenvolvimento de novo conhecimento e sua aplicação. 
Isto gera oportunidades para a pesquisa e para quem está 
vinculado a esta atividade. À continuação se descrevem 
alguns aspectos que impactam a pesquisa científica a 
partir do surgimento das TIC.

Em primeiro lugar, graças às buscas que a Internet 
possibilita, os pesquisadores têm acesso a grandes 
quantidades de informação e ferramentas que facilitam 
o desenvolvimento de seus trabalhos. Os buscadores têm 
um papel importante na atividade localizar esses recursos. 
Existem buscadores de interesse geral que ajudam a 
encontrar recursos em diferente lugares do mundo 
e outros especializados, quem permitem encontrar 
estudos de diferentes autores relacionados a um tema 
específico de interesse do pesquisador. Por consequência, 
esta possibilidade de busca de informação ajuda aos 
pesquisador a terem uma melhor visão de seu objeto de 
estudo e a conhecer técnicas que podem ser aplicadas 
em seus trabalhos. Os pesquisadores têm também, a 
seu alcance, maior informação e acesso a fundo para o 
desenvolvimento de seus projetos.

As TIC facilitam a conformação e desenvolvimento das 
atividades dos grupos. As redes de pesquisa, também 
chamadas comunidades científicas, são formadas a partir 
do uso de  plataformas de informática para seu registro 
e colaboração. Os pesquisadores compartilham artigos, 
informações e publicações de seus interesses.

Também podem registrar seus projetos, atividade e feitos; 
acompanhar os resultados parciais obtidos e fazer a gestão 
financeira e das atividades dos projetos de pesquisa. 
Podem armazenar e compartilhar os resultados finais 
e/ou artigos, que são os resultados de suas pesquisas. 
As plataformas de informática para as comunidades 
científicas se tornaram no meio básico de colaboração, 
tanto dentro das próprias instituições como com outros 
que se encontram em organismos externos.

Os pesquisadores necessitam criam bases de dados, 
transformar e analisar a informação usando ferramentas 
analíticas. As bases de dados são um meio necessário 
para guardar grandes volumes de dados. Muitas vezes a 
informação é gerada por diferentes fontes localizadas em 
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lugares diversos ao redor do mundo. Esta informação é 
posteriormente corrigida e migrada a grandes armazéns 
de dados que consolidam informações de várias fontes e 
que está pronta para ser processada e analisada. Nestes 
processos, a computação de alto rendimento, redes de 
alta velocidade e arquiteturas para grandes volumes de 
dados permitem realizar pesquisas que, em outra época, 
eram impossíveis.

Os repositórios científicos digitais, sob paradigmas como 
o “Open Access”, que são bases de dados de acesso livre 
e imediato, são uma fonte crítica para a geração de novo 
conhecimento. Existem muitas revistas científicas digitais, 
de índole geral ou especializada, que promovem a geração 
e o uso de literatura científica nas distintas disciplinas do 
conhecimento. As bibliotecas digitais se desenvolveram 
muito rapidamente com a aparição das TIC. Enfim, a 
informação digital se incrementou rapidamente para a 
divulgação dos resultados de pesquisa.

As bases de dados digitais das universidades e institutos 
de pesquisa, sob a mesma abertura de dados (definido 
por alguns como “open data”), estão ao alcance dos 
pesquisadores através das redes, e são marcos destacados 
para o desenvolvimento do conhecimento.

As tecnologias, principalmente as redes, possibilitam 
também o uso de outros recurso caros e/ou escassos de 
forma compartilhada, que permitem o uso remoto de 
ferramentas de pesquisa como potentes microscópios, 
telescópios, equipamentos de biomedicina, computação 
de alto rendimento, entre outros, todos de forma remota.

Finalmente, as TIC impactam na formação do talento 
humano dedicado à pesquisa. Programas de formação 
a níveis de mestrado e doutorado, ou cursos não-
formais, que podem ser acessados online pela Internet 
em qualquer lugar do mundo; elas geram também um 
impacto na aquisição do conhecimento por parte dos 
pesquisadores.

Em conclusão, o advento das TIC tem motivado uma 
mudança significativa no processo de pesquisa. O acesso 
aberto à informação através da Internet, as plataformas de 
colaboração que os pesquisadores utilizam, as bases de 
dados, o acesso a artigos e publicações científicas, acesso 
a ferramentas de alta complexidade em forma remota são 
somente alguns exemplos que podem ilustrá-la.

3.4 Seus impactos nas atividades de 
vinculação

A vinculação das instituições de educação superior com 
o meio que as rodeia é considerada a terceira missão 

das universidades, além da formação  de profissionais 
e da pesquisa acadêmica. Esta é uma dimensão na qual 
as TIC têm tido um alto nível de impacto considerando a 
mudança substancial nos requisitos da forma e fundo da 
relação com atores externos que elas enfrentam hoje em 
dia.

Frente às demandas de uma sociedade cada vez mais 
globalizada e digitalizada, tal qual fora dito nos capítulos 
anteriores, as universidades enfrentam a necessidade 
de incorporar as mesmas tecnologias digitais e de 
relacionamento em seus esforços de vinculação com 
os atores relevantes de seu entorno, integrando, 
ademais, às outras dimensões de seu trabalho que foram 
desenvolvidas neste capítulo.

Esta “digitalização” da relação das universidades com o 
meio, se pode ver refletida, na atualidade, em uma série 
de iniciativas, projetos e ações em que estão envolvidas 
e que estão gerando profundos desafios e oportunidades 
de mudança a nível global na educação superior. As 
universidades que optam por agir nestes termos, o tem 
feito reagindo a tensões ou forças que tem impulsionado 
estes desenvolvimentos.

Em primeiro lugar, uma tensão interna, fundamentalmente 
relacionada a iniciativas de vinculação para tirar proveito 
ao valor agregado das mudanças tecnológicas na ação 
universitária e que promovem oportunidades e situações 
de colaboração entre instituições mediante ao uso das 
TIC.

Deste primeiro grupo de iniciativas podem-se destacar 
alguns exemplos relevantes, tais como a digitalização e 
entregar em forma aberta da totalidade de conteúdos 
de seus cursos realizados pelo Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) no ano de 2001, que logo culminou 
no desenvolvimento da iniciativa Open Education 
Consortium (www.oeconsortium.org), a partir da qual 
foram colocados à disposição de todo o mundo centenas 
de conteúdos e curso para uso público e aberto, onde 
colaboram centenas de instituições. Outro exemplo 
similar são os consórcios para oferecer e compartilhar 
cursos online abertos e massivos (MOOCs) como Coursera 
(www.coursera.org) liderado pela Universidade de 
Stanford, desde 2011.

Quanto à dimensão da pesquisa e do desenvolvimento 
de conhecimento, são notórias as experiências de 
colaboração entre instituições em temas tão amplos 
como o Projeto Genoma Humano, que permitiu, em um 
quadro estreito de colaboração de informação e dados 
entre múltiplos centros de investigação,  decodificar o 
genoma humano em um período de dez anos, finalizado 
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em 2003 (dois anos antes do esperado). Este projeto, 
além disso, aportou importantes avanços na tecnologia 
computacional e na gestão de grandes volumes de dados.

É destacável notar que existem já mais de dez anos de 
experiência na colaboração e integração estreita de 
projetos tecnológicos complexos entre universidades de 
diversas regiões do mundo.

Retornando ao ponto inicial, existe um segundo 
conjunto de termos de desenvolvimento no qual diversas 
universidades têm se envolvido em seu afã de fortalecer 
sua vinculação com o meio, que aponta melhor em 
direção à relação externa, vale ressaltar, iniciativas que 
tiram proveito das TIC para fortalecer o impacto da 
universidade ao seu redor. 

O ponto a que se refere aqui, é o uso que as universidades 
podem fazer das TIC para realizar  atividades de extensão 
do trabalho acadêmico para outras áreas da sociedade 
e da cultura, as quais frente ao desenvolvimento da 
sociedade do conhecimento, incorporaram à inovação e 
ao empreendimento, a inclusão social, a transferência do 
conhecimento científico como partes fundamentais do 
trabalho universitário. Em cada uma destas dimensões, 
as TIC tem trazido o desenvolvimento aos países e à 
sociedade global, através das universidades.

Para ilustrar este ponto, pode-se citar o exemplo da 
geração da World Wide Web (WWW) no início da década de 
90 no século XX, no marco do projeto CERN e que alcançou 
ainda um inesperado impacto em nossa sociedade. Ou 
aplicações como Facebook, que nasceram em espaços de 
colaboração entre estudantes da Universidade de Harvard 
em 2014, e transformaram profundamente a forma em que 
se gera valor nas redes sociais e como nos relacionamos 
socialmente; gerando, além disso, uma das empresas 
mais bem-sucedidas dos últimos tempos. É fácil encontrar 
outros exemplos de experiências em que o conhecimento 
gerado nas universidades pode ser compartilhado com 
a comunidade ao redor da universidade, em centros de 
transferência, programas de inovação e empreendimento, 
desenvolvimento de projetos sociais, entre muitos outros.

Aprofundando o ponto da vinculação das universidades 
com seu meio, uma vertente menos destacada, mas 
também relevante de desenvolvimento das instituições, 
se refere às oportunidades gerada à partir da obtenção do 
feedback do próprio meio. Seja mediante ao uso das redes 
sociais -para manter uma comunicação mais próxima e 
permanente com as comunidades ligadas às universidades, 
tais como ex-alunos e egressos, empregadores, entre 
outros-, ou na incorporação de ferramentas digitais para 
levantar informação sobre a avaliação social da instituição 
ao seu entorno, para dar alguns exemplos simples. Essas 

são ferramentas hoje consideradas como fundamentais 
que estão permitindo à educação superior, ter uma maior 
sensibilidade sobre à pertinência de seus projetos e do 
impacto que estão tendo no meio onde se desenvolvem.

Considerando o anteriormente mencionado, é importante 
destacar como o uso das tecnologias de informação, desde 
experiências de pesquisa ou de gestão universitária, 
podem alcançar inimagináveis nível de impacto tanto nas 
próprias universidades, como na sociedade, à nível local, 
nacional ou global.

3.5 Seu impacto na gestão universitária

A busca da eficiência no uso dos recurso e uma adequada 
gestão, são desafios que compete a qualquer organização 
do mundo enfrentar no mundo atual. Particularmente, as 
universidades, que tem a funcionar como organizações 
complexas, altamente distribuídas e horizontais em sua 
gestão, necessitam contar com ferramentas que lhes 
permitam, tanto em nível das unidades locais como do 
governo central, construir uma visão integrada sobre 
o uso e disponibilidade dos recursos que permitam à 
universidade cumprir seus compromissos e objetivos. 
Neste sentido, as universidades não se diferem em grande 
medida do resto das organizações, tendo estas um sentido 
ou missão de benefício público ou privado. No entanto, 
considerando todas as mudanças e crescentes demandas 
que os sistemas educativos enfrentam em todo o mundo, 
este desafio de “boa gestão institucional”, se torna talvez 
mais complexo e relevante.

É desta forma que as instituições de educação superior 
tem desenvolvido modelos de gestão que incorporam 
dimensões financeiras, de registro acadêmico, estudantil 
e de processos de pesquisa. Estes vêm sendo suportados 
por plataformas tecnológicas cada vez mais sofisticadas, 
mais ou menos integradas, de formar a responder tantos 
às necessidades de administração e de supervisão. Ao 
mesmo tempo, buscam fornecer serviços às comunidades 
educativas e administrativas da universidade. Sejam 
elas soluções desenvolvidas sob medida pela própria 
instituição, ou a implementação de um produto comercial, 
estas soluções abrem um série de oportunidades para 
enriquecer e dar maior valor ao tais processos.

Mediante o uso de tecnologias e metodologias de gestão 
da informação, podem ser desenvolvidos processos 
para levar um controle mais certeiro da realidade dos 
estudantes, dos projetos de pesquisa e da universidade. 
Aqui podem ser destacados múltiplas experiências 
como o uso da informação de registro acadêmico para a 
detecção precoce de possíveis desertores ou de alunos em 
risco de fracasso acadêmico. Ferramentas de controle de 
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atividades e de integração da informação que permitam 
detectar padrões para a pesquisa, integração de registros 
entre instituições que permitam uma maior mobilidade 
estudantil tanto à nível nacional como internacional, 
entre outras múltiplas e inovadoras soluções. 

Um exemplo interessante é o Padrão de Interoperabilidade 
alcançado pela Conferência de Reitores das Universidades 
Espanholas (www.crue.org), que permitiu o fluxo 
de informação de registros estudantis e informação 
institucional de pesquisa entre as universidades 
espanholas e as instituições governamentais relacionadas, 
de forma transparente, segura e confiável.

Por outro lado, é relevante o aporte que as TIC e 
as plataformas de gestão acadêmica, financeira e 
institucional poder exercer para as ações de melhoria 
contínua e garantia da qualidade.

Sustentados pelo uso de ferramentas de controle, 
- juntamente ao desenvolvimento de indicadores e 
medidas, e a partir do levantamento e integração de 
uma quantidade crescente de dados existentes sobre 
a realidade dos estudantes, sobre a atividade docente, 
sobre a pesquisa e sobre todas as demais dimensões da 
atividade universitária -, as instituições têm desenvolvido 
indicadores que permitem criar uma visão transversal, 
mais nítida e atualizada da situação da instituição e 
detectar os desafios e oportunidades de melhoria que a 
universidade enfrenta.

A geração de informação quantitativa e qualitativa, 
utilizando ferramentas de inteligência de negócios, 
permite, além disso, objetivar um diagnóstico sobre 
o cumprimento das metas estratégicas institucionais, 
fazendo-as comparáveis com a de outras instituições.

À medida em que os sistemas de ensino superior 

nacionais se tornam mais complexos e maduros, existe um 
requerimento da sociedade para que as instituições de 
ensino superior possam apresenta uma gestão eficiente. 
Cumprir com tal desafio se torna cada vez mais relevante 
e necessário, e deve ser feito cumprindo os padrões de 
operação e controle, e um uso eficiente e eficaz dos 
recursos que são utilizados na operação. Neste cenário, 
as universidades, que são cada vez maiores e complexas, 
enfrentam a necessidade de dar provas de uma gestão 
eficiente e moderna.

Isto se traduz em demandas de transparência e garantia 
da qualidade. A acreditação institucional, cada vez 
mais exigente e rigorosa, sem o apoio de ferramentas 
de gestão baseada em tecnologias de informação se 
torna impraticável na atualidade. Especialmente se 
consideradas as demandas atuais de transparência da 
informação desde múltiplos requisitos e da necessidade 
da geração da informação confiável, clara, permanente e 
comparável.
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As TIC como elemento substancial na 
política universitária
ERNESTO CHINKES

4.1. Porque é necessária uma política TIC 
para a Universidade

ma política pode ser definida como “orientações ou 
direções que regem a atuação de uma pessoa ou entidade 
em um assunto ou campo determinado” (15). Neste 
caso, o “campo” são as TIC e a “entidade” é o âmbito da 
universidade.

Definir a política TIC em uma universidade é determinar 
um conjunto de orientações que estabeleçam um 
rumo que permita que a instituição disponha de uma 
base sólida sobre a qual criar, em diversos momentos, 
estratégias e ações TIC. É possível dizer que o conceito 
de política é mais durável e estável que o da estratégia 
TIC, ainda que também haja quem poderia entendê-lo 
sob o que denominam a “visão estratégica TIC” (16). Não 
obstante esses fatos, aqui se considera mais apropriado 
referenciá-lo sob o conceito de “política” para diferenciá-
lo com maior claridade da estratégia. 

Dentro da universidade, as distintas áreas que integram 
seu governo tomam decisões acerca dos cursos de 
ações que levarão adiante em sua gestão. Na atualidade, 
muitas iniciativas consideradas estão relacionadas com as 
tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, que 
suas decisões implicam a incorporação, modificação e/ou 
uso das TIC na instituição.

São exemplos do que foi dito quando a área acadêmica 
(uma Vicerreitoria ou Secretaria, de acordo com o país de 
referência) quer implementar uma nova plataforma que 
permita novas formas de colaboração entre estudantes 
e docentes, apoiando assim o processo de ensino e 
aprendizagem; ou um novo aplicativo móvel que permita 
inscrever-se nas matérias de forma mais ágil; ou quando 
a Vicerreitoria (ou Secretaria) de pesquisa quer criar um 
repositório digital com as produções científicas que 
são geradas na universidade; ou uma plataforma que 
possibilite trabalho em rede entre os pesquisadores.

Acontece então que o repositório digital planejado pela 
área científica também poderia ser de utilidade para a 
área acadêmica, e a plataforma de colaboração entre 
pesquisadores possivelmente deveria ser a mesma que 

4.
permitirá a interação entre docentes e alunos. Se logo 
depois, no ano seguinte, a área de comunicação desejar 
difundir entre os alunos, docentes, pesquisadores e 
funcionários iniciativas que estão construindo para a 
comunidade universitária por meio de uma aplicação 
móvel, não deveria esta estar relacionada com a 
aplicação que estava considerando de forma isolada a 
área acadêmica? A resposta é afirmativa, e para isso é 
importante trabalhar sob as orientações que serão vistas 
no Capítulo 5, onde se expõe como trabalhar uma pasta 
de projetos em um comitê que permita compartilhar, 
priorizar e avaliar; envolvendo as distintas áreas da 
universidade sob uma visão compartilhada. A iniciativa 
não é suficiente caso não exista uma política TIC sob a 
qual montar esses projetos. 

As iniciativas desse exemplo implicarão na execução 
de projetos que consideram o desenvolvimento ou a 
incorporação de aplicações e sua implementação, que 
considerem além disso as necessidades funcionais 
primárias, propostas pelas áreas usuárias, outros aspectos 
que façam a solução sustentável na instituição, e que seja 
flexível, escalável, segura, de fácil manutenção, com bom 
desempenho, etc. Também necessitam abordar projetos 
de infraestrutura e de software de base; soluções de 
balanço de carga, arquitetura, provedores de identidade, 
federações, restrições de segurança, etc.

 Os projetos devem ser realizados dentro de um esquema 
de trabalho (técnicas, equipamentos, procedimento, 
ferramentas, etc) que assegurem determinados níveis de 
qualidade e eficácia. Demandam muito tempo e recursos 
até sua concretização quando é necessário começar 
do zero. Portanto, há muitas iniciativas que devem ser 
trabalhadas previamente, para que determinadas bases 
sólidas sejam levantadas a fim de estar em condições de 
abordar com maior agilidade os projetos que as áreas 
necessitam.

Para que isto seja possível, é fundamental assegurar-se de 
que as decisões TIC tomadas não sejam tecnologicamente 
contraditórias, mas que sejam sinérgicas entre si. Uma 
política institucional sobre uma temática permite 
aos distintos atores entender o rumo no qual se está 
avançando para que, desta maneira, quando tomem 
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decisões, possam considerar as iniciativas mais adequadas 
em função da universidade em sua totalidade. Tal política 
será mais robusta caso perdure por distintos governos 
da instituição, ainda que com o tempo se estabeleçam 
relações e alternativas à mesma.

No caso das TIC, a importância de uma política é muito 
significativa, uma vez que:

1. As TIC têm um impacto transversal a todas as áreas da 
instituição.

2. A indústria TIC gera periodicamente um aluvião de 
novidades, no qual é muito fácil se perder e avançar 
(com seus limites associados) por caminhos que 
ignorem o trabalho feito anteriormente ou que gerem 
uma arquitetura tecnológica inconsistente e incapaz 
de aproveitar iniciativas futuras.

Uma política TIC referencia um conjunto de diretrizes que 
poderiam ser classificadas em:

A. Arquiteturas tecnológicas (infraestrutura dura): tipo 
de equipamento de processamento e armazenamento, 
seu dimensionamento e evolução. Infraestrutura de 
comunicações, centros de dados, plataformas abertas 
e proprietárias, arquiteturas que possibilitem níveis 
de redundância e disponibilidade. Arquiteturas que 
possibilitem o uso de dispositivos próprios (BYOD), 
etc.

B. Estrutura organizativa e Recursos Humanos 
(infraestrutura branda): posicionamento, solidez e 
dimensionamento da área TIC. Níveis de terceirização 
(desenvolvimentos, equipamento, comunicações, 
suporte, gestão de projetos, implementação, etc.). 
Metodologias e ferramentas de trabalho, esquemas de 
gestão de projetos. Centralização / descentralização.  

C. istemas de informação e aplicações: critérios 
de integração e interoperabilidade de dados e 
processos. Critérios de desenvolvimento e aquisição 
que assegurem a manutenção e a sustentabilidade. 
Plataformas e linguagens, etc.

D. Geração, distribuição, acesso e segurança da 
informação: gerar critérios de acesso e distribuição 
institucional da informação. Quem autoriza os acessos, 
como se estabelecem os mesmos e a certificação da 
informação, a necessidade de considerar a integração 
de dados e sua qualidade.

É fundamental que, qualquer que seja a área funcional 
que deseje aproveitar as potencialidades TIC, esta possa 
fazê-lo dentro deste marco. Poderá contribuir com suas 
necessidades e perspectivas no momento em que a área 
TIC defina a política, já que a mesma deve construir-se 

não somente a partir da tecnologia, mas também de uma 
visão de médio e longo prazo da universidade; depois 
deve alinhar suas ações relacionadas com as TIC dentro 
da política definida. O fato de ressaltar a política TIC nesta 
publicação não tem como objetivo apresentar a mesma 
como um documento que toda universidade deva assinar. 
O objetivo é mostrar a relevância do conceito. Poderá 
estar formalizado em parte ou em sua totalidade num 
documento, mas o principal objetivo é dar valor ao assunto 
e sua criticidade para o governo de toda universidade que 
deseja destacar-se neste século.

A área TIC deve ser responsável por sua definição e 
cuidado e isso necessita estar claramente explicitado. A 
inexistência de uma política TIC permite que cada uma das 
áreas (acadêmica, pesquisa, extensão, administração, etc.) 
possam gerar iniciativas TIC dissociadas entre si. Se não 
existe este conceito de “política”, esta dissociação podem 
ocorrer inclusive quando a área TIC está centralizada 
e com uma pasta de projetos compartilhada. Isto se dá 
porque é muito difícil resistir às pressões dos distintos 
atores em favor de suas iniciativas “tecnologicamente 
isoladas”.

O importante, por tanto, é o peso que a temática pode 
ter em prol da geração de uma política que deva ser 
considerada em cima destas iniciativa. Isto não implica 
deixar de respeito as sugestões das áreas usuárias, uma 
vez que as necessidades que motivaram as iniciativas 
devem ser consideradas e satisfeitas, mas sempre dentro 
do marco da política TIC, evitando que as diretrizes se 
desviem para satisfazer soluções tecnológicas isoladas 
que surgidas em outras áreas. 

4.2. Por que é fundamental o 
envolvimento dos órgãos máximos do 
governo

Como se ha visto, las TIC son un aspecto estratégico para la 
Como se tem visto, as TIC são um aspecto estratégico para 
o alcance dos objetivos de toda organização atual. É por 
isso que algumas instituições vem realizando importante 
mudanças para aproveitar as oportunidades oferecidas 
pelas tecnologias disponíveis.

Os projetos a serem enfrentados em instituições 
tão complexas como as universidades são de difícil 
implementação e não somente necessitam de uma equipe 
profissional com as competências e dimensões adequadas 
para levar adiante a incorporação destas tecnologias, mas 
também de uma visão clara e compromisso dos níveis 
máximos de decisão. Sem estas condições, no melhor dos 
casos o dinheiro terá sido mal gasto. No pior, seria possível 
retroceder nos objetivos de gestão, já que a tecnologia 
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mal implementada pode entorpecer a dinâmica de 
trabalho nos processos.

Para estabelecer o rumo considerado pela política TIC é 
necessário o envolvimento das máximas autoridades de 
governo. Mesmo sendo uma política tecnológica, a mesma 
não pode estar desconectada da visão e das necessidades 
da universidade. Para isso, considerando uma definição 
que engloba o médio e o longo prazo, é necessário que o 
governo (quem dirige e controla o rumo da universidade) 
possa explicitar a visão e entender em que medida as 
políticas TIC permitirão sustentar e inclusive habilitar as 
distintas estratégias que permitam alcançar os objetivos 
propostos. Esta é uma tarefa que necessita interação 
direta e fluida entre aqueles que definem a política TIC e 
as máximas autoridades do governo.

A participação destas autoridades permitirá que a política 
definida tenha o apoio necessário para obter factibilidade 
econômica e política. Sem isso, é uma recipiente vazio, sem 
conteúdo. Tal como dito anteriormente, é necessário que 
a universidade disponha de um responsável da área TIC 
que esteja em condições de definir, explicitar e cuidar das 
políticas TIC. Isto não somente implica que lhe deem este 
espaço dentro do governo, mas que tenha a capacidade 
de entender as possibilidades da tecnologia, uma visão 
clara sobre a indústria e um olhar integral e estratégico 
sobre universidade que lhe permita interagir com as 
áreas de governo, compreendendo suas necessidades e 
habilitando possibilidades.

Na atualidade, onde a tecnologia é uma das principais 
habilitadoras das estratégias institucionais, sobretudo das 
inovadoras, se necessita um trabalho de ida e volta entre 
aqueles que estão responsáveis por dirigir os destinos da 
universidade e aqueles que entendem as possibilidades 

da tecnologia, da indústria e também a realidade da 
política TIC da instituição..

4.3. Políticas institucionais, nacionais e 
regionais

É importante compreender que as políticas possibilitarão 
que os esforços realizados em relação às tecnologias da 
informação e comunicação sejam bem aproveitados e 
inclusive potencializados pelos esforços do resto. É uma 
forma de canalizar energia com o intuito de obter o maior 
potencial possível. 

Este mesmo critério dentro de cada universidade é o que 
também permitirá chegar mais facilmente a acordos sobre 
políticas TIC em nível nacional e âmbitos internacionais. 
Para chegar a estes acordos, é necessário, em primeiro 
lugar, que cada universidade tenha claridade com respeito 
à própria instituição.
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instituição e que são agrupados para facilitar a gestão 
centralizada, permitindo identificar, priorizar, autorizar e 
monitorar os projetos, e desta forma poder cumprir com 
os objetivos estratégicos (17). 

Quando se habilita na universidade um espaço 
para solicitar e entrar em acordo por projetos, com 
componentes tecnológicos, é dado um primeiro passo 
para ampliar a compreensão mencionada. É nestes 
momentos que os funcionários universitários em geral e 
as autoridades em particular descobrem que as soluções 
tecnológicas requeridas e os recursos que as facilitam 
podem não estar disponíveis.

O seguinte passo será que o funcionário deverá identificar 
suas necessidades tecnológicas em toda sua extensão. 
Isto fará com que as TIC deixem de ser um serviço que 
“sempre está por aí”, processo que conduzirá a uma 
tomada de consciência de que todo o serviço requer 
planejamento, provisão e gestão, e não somente por 
parte dos responsáveis de TIC.

Finalmente, quando se gera um portfólio com projetos 
que competem entre si, o resultado deve ser uma pasta 
de projetos com suas prioridades; se entende cabalmente 
que a tecnologia requer de recursos que não são baratos 
e nem abundantes. A partir de uma decisão colegiada por 
parte das autoridades universitárias, que têm clareza em 
relação às prioridades institucionais, em conjunto com 
o responsável pela gestão TIC, se fecha um ciclo que é 
muito importante e saudável para o desenvolvimento 
integral da tecnologia dentro de uma universidade.

Ainda que haja certeza em relação ao projetos que se 
deseja escolher – que, como foi discutido em capítulos 
prévios, são aqueles que estão alinhados com a estratégia 
institucional – é importante realizar a coleta de todos 
os projetos tecnológicos que a instituição requer. Estes 
projetos têm relevância porque, ainda que não se revelem 
tão alinhados ao planejamento estratégico, em um dado 
momento os sempre escassos recursos tecnológicos 
disponíveis experimentarão uma tensão entre estes 
projetos e os projetos prioritários. Neste conjunto de 
projetos, devem ser considerados os desenvolvimentos 
departamentais, mesmo quando contem com recursos 
específicos.

Nas universidades públicas latinoamericanas é 
muito comum que as autoridades superiores sejam 
designadas mediante processos eleitorais. Devido aos 
frequentemente curtos períodos de permanência em 
exercício e a diversidade das especialidades disciplinares, 
estas “idas e vindas” de autoridades podem atentar 
contra a capacidade da universidade de manter práticas 
saudáveis de administração, especialmente na área das 
TIC. Isto se acentua com a dificuldade para compreender 
o papel da TIC no trabalho universitário, que por si só é 
muito complexo mesmo para os mais experientes em 
tecnologia, haja vista que as TIC devem dar resposta a 
diversas áreas de especialidade e às rápidas e frequentes 
mudanças tecnológicas.

Talvez seja por isso que é comum que as autoridades 
limitem sua visão ao âmbito dos sistemas administrativos 
e à infraestrutura de redes, não visualizando-as em toda 
sua extensão. No entanto, à medida que as TIC respondam 
mais apropriadamente com sua orientação às estratégias 
institucionais, a universidade se moverá a uma posição de 
maior consciência sobre o papel e potencial que elas têm 
nas universidades modernas. Isto quer dizer que, com os 
esforços realizados em prol de uma maior compreensão 
do papel das tecnologias na universidade, também 
aumentará cada vez mais a possibilidade de manter boas 
práticas em sua administração.

Neste capítulo serão tratados alguns aspectos relevantes 
da governança TIC que permitem o enfrentamento 
das situações anteriormente descritas. Se explicitarão, 
portanto, algumas opiniões, conceitos e recomendações, 
sustentadas em material bibliográfico ou normas; 
mas avalizados pela realidade das universidades 
latinoamericanas e pelas experiências de diversos setores 
TIC, em suas ações, com tendência à implementação.

5.1. A definição da pasta de projetos (com 
visão estratégica)

Uma definição apropriada da pasta de projetos TIC é, 
provavelmente, uma das ferramentas mais importantes 
para alcançar o objetivo de expandir a compreensão das 
TIC no âmbito universitário. A explicação para isso está 
no mesmo processo requerido para definir tal pasta. A 
pasta de projetos, também conhecida como portfólio 
de projetos, é o conjunto de projetos manejados pela 

5.
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Também é necessário somar à análise as soluções que 
estão sendo implementadas, e as que correspondem a 
sistemas que estão em operação e requerem de atenção 
por manutenção e melhorias. Sem importar a organização 
da área de TIC, inclusive se esta tem separados os recursos 
dedicados a estas manutenções e melhorias dos recursos 
destinados a novos projetos, sempre se experimentarão 
tensões permanentes entre estes trabalhos, pois todo 
novo projeto se converterá num serviço que requererá 
de manutenção e melhorias posteriores. Além disso, 
alguns destes trabalhos de melhorias se converterão em 
novos projetos que deverão começar a competir dentro 
da pasta. Isto se converte num paradoxo, uma vez que 
quanto melhor o departamento de TIC faça seu trabalho, 
gerando mais soluções, maior será a quantidade de 
projetos que entrarão em manutenção e mais recursos 
serão requeridos para seu cuidado.

É importante ressaltar que, normalmente, as 
manutenções, sejam corretivas ou de melhorias 
menores, são trabalhos prioritários para a organização, 
pois são atendidas soluções que já estão em operação, 
e a organização depende deles. Além disso, devemos 
considerar que existirão projetos de atualização 
tecnológica por obsolescência que, sem serem 
estratégicos, nem manutenções ou melhorias menores 
são necessárias para manter uma infraestrutura confiável. 
Estes projetos normalmente estão relacionados com 
mudanças de plataforma tecnológica, servidores que não 
tem mais suporte técnico do fabricante, equipamentos 
que não suportam as versões mais modernas do 
software, softwares que não se suportam em novos 
equipamentos ou que não é suportado pelo fabricante, 
entre outros. Estes projetos, assim como os propostos a 
partir da perspectiva expressada no capítulo 4 devem ser 
considerados na pasta de projetos como prioritários, uma 
vez que competem pelos recursos; não considerá-los 
implicará hipotecar a potencialidade que podem ter as 
TIC para as necessidades estratégicas das distintas áreas 
da instituição.

Deste modo, a estimativa de recursos TIC necessários 
para dar suporte a estes três grandes grupos é uma tarefa 
complexa e necessária, que, além disso, deve contemplar 
os recursos e tempos requeridos para a pesquisa de 
novas tendências do mercado, a inovação tecnológica e 
o apoio à introdução de novas tecnologias na instituição. 
É até que se possa dimensionar corretamente o alcance 
desses trabalhos que será possível gerar estimativas 
mais realistas sobre as capacidades da área TIC para 
desenvolver novos projetos 

5.2. A priorização de projetos

É recomendado que esta tarefa seja exercida por 
um comitê TIC, composto pelos vicerreitores (ou 
secretários, segundo a denominação destas autoridades 
nas universidades latinoamericanas) e pelo máximo 
responsável de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(tenha ou não o título de vicerreitor).

A primeira premissa que deve ser considerada é que, 
ainda que se trabalhe principalmente nos projetos de alto 
impacto institucional – e, por consequência, que estão 
alinhados com a estratégia institucional – se deve partir 
do princípio de que todos os projetos apresentados ao 
Comitê são importantes. De fato, eles o são para cada um 
dos funcionários que os propuseram. Se os projetos não 
são considerados como um todo, o resultado disso será 
uma lista crescente de funcionários decepcionados. Os 
projetos deverão crescer dentro do processo de definição 
da pasta de projetos por meio de diferentes níveis de 
aprovação, consolidação e priorização, de modo que o 
Comitê deverá trabalhar unicamente na validação final 
das prioridades e cada nível justificará as prioridades 
propostas com argumentos que terão mais sentido para 
os proponentes dos projetos. Ao final, a tarefa do Comitê 
será validar o impacto dos projetos no plano estratégico 
institucional e dar uma prioridade final a todos os projetos 
recebidos.

Este exercício terá implicações de longo prazo, pois não 
somente estabelecerá os projetos que serão atendido 
no curto prazo, mas também estabelecerá quais são 
as necessidades insatisfeitas da instituição. De uma ou 
outra forma, as necessidades expressas pelos usuários 
institucionais obedecem a soluções requeridas para 
melhorar sua gestão, sua oferta acadêmica, sua pesquisa e 
sua vinculação com a sociedade, o que incide diretamente 
na capacidade de melhoria institucional. O envolvimento 
das autoridades no Comitê TIC é muito positivo. Quando 
os projetos são priorizados pela unidade TIC de forma 
isolada, os funcionários proponentes terão dúvida sobre 
a visão desta unidade, e se realmente os projetos foram 
valorizados de forma adequada. Deve se considerar 
que em muitas das universidades latinoamericanas, as 
unidades TIC se dedicam quase exclusivamente a atender 
os sistemas administrativos e as redes de comunicação, 
gerando a percepção, nos demais usuários, que esta 
unidade não consegue compreender as reais necessidades 
da universidade (ensino, pesquisa e extensão). No 
entanto, como o Comitê tem uma mistura representativa 
de todas as áreas de sua instituição, esta percepção 
inevitavelmente vai se atenuar até extinguir-se. Esta 
será uma das conquistas institucionais com respeito ao 
conceito de governo de tecnologia buscado.
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A outra conquista fundamental se dará quando o Comitê 
defina prioridades. Neste processo será possível detectar 
situações tais como a visualização de necessidades 
similares em diferentes áreas da instituição, o que 
permitirá a realização de projetos compreensivos com 
as necessidades institucionais, ainda quando estas não 
tiverem sido propostas como projetos por outras áreas, 
seja porque não foram avisadas oportunamente ou 
porque, por considerações estratégicas foi proposto adiar 
sua implementação para outro momento. Isto permitirá 
ao Comitê tomar decisões integrais dos projetos, dentro 
das quais se pode mencionar as seguintes possibilidades:

1. Que alguns projetos propostos com menor 
grau prioridade cresçam em prioridade por sua 
possibilidade de replicação em múltiplas áreas da 
universidade.

2. Que apesar de que alguns projetos tenham prioridades 
altas, seja mais conveniente para a instituição adiar sua 
execução para o momento em que as outras áreas da 
instituição estejam preparadas para assumir um projeto 
global.

3. Que a execução de projeto consuma tantos recursos 
que inabilitem a execução de outros projetos 
prioritários. Isto pode induzir o Comitê a mudar certas 
prioridades.

4. Diante das necessidades não satisfeitas dos usuários 
institucionais, o mesmo Comitê terá que analisar 
e definir uma posição institucional para avaliar as 
possibilidades de recursos adicionais à área TIC. 
Isto não somente define uma posição mais sólida 
da área TIC para realizar tal pedido, mas também 
democratizará a decisão institucional da quantidade 
de recursos que serão destinados a esta temática, 
entendendo que esta decisão está diretamente 
relacionada com o impacto que produzirá no 
atendimento das necessidades.

Da mesma forma, tal como foi comentado na seção anterior, 
deve incorporar aqueles projetos propostos pela própria 
unidade TIC, e que podem a ser a base para que muitos dos 
projetos atuais ou futuros sejam factíveis com a qualidade 
necessária. Mas para isso o responsável TIC deve ter a 
capacidade de sugerir e convencer o restante do Comitê 
para que a prioridade necessária seja entregue aos mesmos. 

Uma realização adicional, e não menos importante, será que 
este processo gerará uma consciência no Comitê e também 
no restante da organização, sobre a adequada gestão e 
administração dos recursos TIC. Para isso será necessário 
que a unidade TIC tenha clareza a respeito dos serviços 
que são prestados hoje e que serão prestados no futuro, 
dos padrões de serviço com se atenderá os usuários, assim 

como os padrões de qualidade de seus processos internos 
e demais aspectos que permitam realizar de forma eficaz e 
eficiente as tarefas do dia a dia.

Tudo isto se analisará mais detalhadamente no capítulo 
seguinte (a Gestão TIC), mas é preciso falar a respeito, uma 
vez que isto impacta os recursos disponíveis e necessários 
para encarar os projetos que o Comitê deverá priorizar; tal 
clareza deve vir da área TIC.

O enfoque proposto implica num forte envolvimento das 
máximas autoridade da instituição em relação aos projetos 
TIC, elevando o nível com o qual se tratar estes assuntos 
e seu papel. Isto implica, portanto, uma mudança cultural 
nestas autoridades, que devem sentir que sua participação 
neste Comitê é importante para o sucesso de próprios 
objetivos. Também implica um câmbio na própria área TIC, 
que deve se abrir e estar disposta a compartilhar as decisões 
e a justificar suas ações, tendo que mostrar como distribui 
seus recursos. 

5.3. O papel da área TIC e a tomada de 
decisões

O que foi exposto até o momento parece sugerir que o 
papel da área TIC é passivo e que as decisões sobre os 
rumos da tecnologia são entregues ao Comitê. Nada mais 
distante da realidade. O que se propõe é a necessidade 
do envolvimento das autoridades universitárias, 
representadas no Comitê para a priorização dos projetos.

O papel da área TIC deve ser ativo, propositivo e alinhado 
com a estratégia institucional. Além disso, também 
requer conhecimento sobre o papel das TIC no trabalho 
institucional diário. As propostas de projetos apresentadas 
pelos usuários devem ser fonte de entendimento e 
inspiração para apoiar, recomendar e gerir as TIC na 
direção adequada. 

Os diretores TIC devem contribuir com o estudo 
constante das tendências tecnológicas nas universidades 
do mundo, de modo a assumir uma função crítica e 
complementar para as propostas feitas por parte dos 
usuários institucionais. Este conhecimento será essencial 
para contribuir com a alfabetização tecnológica na 
universidade. Assim, os responsáveis TIC não deverão ficar 
esperando pelas propostas de projetos; deverão, ao invés 
disso, contribuir com projetos TIC que estejam alinhados 
com a estratégia vislumbrada pela instituição, explicando 
correntes tecnológicas mundiais de universidades que 
possam ajudar.  

Estas propostas deverão ser tratadas com especial 
interesse, dado que as novas tecnologias nem sempre são 
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de fácil compreensão pelos leigos no assunto, inclusive 
para aqueles que são entusiastas. Nestes casos, os 
projetos deverão vir acompanhados das projeções de uso 
da tecnologia, do valor que agregarão à universidade, de 
uma uma rota de introdução da tecnologia na organização, 
considerando priorizar as aplicações mais evidentes e 
fáceis de introduzir; um plano de capacitação, indução 
e comunicação para sua introdução na organização e 
clareza no que diz respeito à sustentabilidade.

Este envolvimento direto dará à organização das TIC maior 
conhecimento, compreensão e sensibilidade sobre as 
necessidades de seus usuários; isto lhe permitirá realizar 
o devido acompanhamento junto às distintas áreas nas 
formulações de projetos que serão apresentados ao 
Comitê. Mediante uma análise de “pré-factibilidade”, que 
estude as áreas tecnológicas que não lhe são naturais e 
nem óbvias aos usuários, durante o acompanhamento se 
deverá apoiar tecnicamente aos usuários que cheguem 
a entender o alcance de seu projeto e explicar como ele 
pode se integrar dentro da política TIC da instituição. 
Além disso, quando há uma visão a respeito de onde se 
alinha a tecnologia, também será útil aos usuários para 
que saltem alguns passos já dados pela tecnologia.

Analisando por este ponto de vista, a área TIC deve 
ter um conhecimento estendido sobre as soluções 
implementadas na universidade para prever as 
necessidades ou as oportunidades de integração, a fim de 
manter a articulação necessária entre as aplicações que 
devem manter a  unidade e a coerência da informação. 
Em outras palavras, a área TIC deverá ser a garantia de 
uma política TIC institucional, assim como proposto no 
Capítulo 4.

Além disso, a detecção rápida de projetos demasiadamente 
ambiciosos ou não factíveis é de responsabilidade do 
pessoal TIC, pois, por experiência ou conhecimento de 
tendências, este tem melhor visão das implicações de uma 
solução desejada, e pode considerar certas dimensões 
práticas que nem sempre são visíveis para o usuário final.

Finalmente, depois de ter participado na formulação 
de projetos, assessorado os gerentes de nível médio e 
autoridades universitárias no que se refere às implicações 
diretas e indiretas dos projetos, à elaboração das 
estimativas de requerimentos de recursos, de prazos 
e revisão de possíveis soluções alternativas, a área TIC 
receberá o catálogo de projetos devidamente priorizados 
pelo Comitê, para entrar na fase de seleção final dos 
projetos e constituir a proposta da pasta.

Nesta fase, a unidade TIC deverá ter em mente os 
recursos disponíveis com os quais se comprometerá 
na pasta de projetos. Esta etapa se implementará de 

acordo com o modo em que a instituição distribua os 
recursos não permanentes. No entanto, devemos lembrar 
que as prioridades foram estabelecidas pelas próprias 
autoridades, que deveriam estimar os custos dos projetos. 
Se deve supor que os recursos econômicos requeridos 
estarão efetivamente disponíveis para as iniciativas que 
entrem na pasta de projetos.

Os recursos que em geral são mais escassos, e que tem 
maior risco de realização, são os humanos. A área de TIC 
tem a tarefa de estimar a distribuição de seus recursos 
humanos nos diferentes projetos do portfólio, de acordo 
com cada perfil, incluindo características associadas a 
sua experiência, conhecimento na área e desempenho. 
É neste momento que alguns projetos incluídos no 
portfólio ficam de fora da proposta final da pasta, porque 
mesmo quando um deles tem mais prioridade que outros, 
se o perfil no qual se encaixa já foi assignado a projetos 
de prioridade ainda maior, não poderá seguir em frente.

Ao Comitê ainda restará a oportunidade de incluir projetos 
na pasta, caso tenha soluções alternativas para prover 
a área TIC de mais recursos. Neste caso, a inclusão do 
projeto estará sujeita ao ajuste necessário do orçamento 
institucional ou ao compromisso dos recursos existentes 
em outras áreas.

5.4. Monitorar os resultados e apoiar as 
ações

A universidade requer o compromisso e a dedicação da 
área TIC e do Comitê para monitorar os avanços. Para 
isso é necessário medir, e juntos analisarem as ações que 
devem ser tomadas. De tal forma que se deverá realizar um 
monitoramento periódico dos avanços e dos resultados 
na execução da pasta de projetos e no cumprimento 
dos níveis de serviços comprometidos, para informar 
objetivamente sobre o impacto das decisões tomadas no 
âmbito tecnológico da universidade.

Além disso, não somente devem ser monitorados 
os trabalhos da unidade TIC, mas é necessário, 
principalmente, determinar o sucesso da solução para os 
objetivos propostos. De certa maneira, a área TIC necessita 
validar que os projetos em desenvolvimento e que as 
soluções tecnológicas implementadas estão cumprindo 
com as expectativas e, por consequência, contribuindo 
ativamente com os objetivos institucionais. Isso deverá 
ser feito por meio da verificação de que as expectativas 
da solução alcançaram um nível satisfatório e que estão 
produzindo os resultados esperados.

Em caso de que esta avaliação determine que a solução 
não é funcional para os objetivos institucionais, se deve 
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analisar a desativação é uma opção, pois cada projeto 
implementado demanda recursos valiosos e escassos 
para sua gestão e manutenção rotineira. Para realizar 
uma avaliação responsável, é necessário que todo projeto 
tenha objetivos mensuráveis e que se identifiquem os 
responsáveis por obter estes indicadores. Se os resultados 
forem insatisfatórios ou limitados, isto deverá ser 
informado ao Comitê TIC para que este tome decisões a 
respeito.

O monitoramento da execução da pasta de projetos 
implicar criar momentos de avaliação, que dependerão 
da dinâmica que se estabeleça. Não obstante, alguns 
momentos significativos podem ser destacados.:

1. Antes de definir a pasta de projetos para o seguinte 
período: este é um insumo muito importante para 
definir a disponibilidade de recursos que serão 
dispostos.

2. Ao terminar um período (como pode ser o ano ou 
o semestre); para validar se restaram projetos que, 
tendo estimado seu fim para tal prazo, ficaram 
inacabados; ou, pelo contrário, se algum foi concluído 
antecipadamente e se abordou algum outro atraso 
no portfólio de projetos. Neste momento, muito 
provavelmente será necessário realizar ajustes à 
pasta aprovada e analisar opções que remediem estas 
situações detectadas. Alguns outros ajustes deverão 
ser feitos quando se inicie a execução dos projetos 
e se possa fazer uma melhor aproximação dos 
requerimentos de recursos.

Além disso, devido ao interesse institucional dos projetos 
incluídos na pasta, o apoio a seu desenvolvimento deverá 
ser permanente e proativo, dando a orientação necessária 
às unidades usuárias para cumprir com todas as etapas 
de administração de projetos que lhes corresponda e dar 
uma resposta rápida a seus requerimentos. 
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Mesmo quando as tecnologias são um recurso estratégico 
para qualquer instituição (não somente para as de 
educação superior), muitas organização seguem sem 
situar às TIC como uma unidade estratégica, e seu máximo 
responsável (conhecido por sua sigla em inglês como CIO 
CIO7) não ocupa um lugar, como deveria ser, nos comitês de 
direção (como poderia ser o nível de vicerreitor/secretario 
nas universidades). Além disso, todas as unidades TIC são 
uma área de serviço de apoio às atividades estratégicas e 
centrais da instituição, como são a docência, a pesquisa e 
a vinculação com a sociedade. Também devem dar apoio 
às outras unidades que proveem serviços na instituição, 
como a gestão administrativa, financeira, de pessoas ou 
de infraestrutura. É importante considerar isso, já que, 
principalmente, se espera que a área proveja de maneira 
eficiente e eficaz estes serviços. A partir desta perspectiva, 
é importante desenvolver a capacidade de selecionar, 
prover, operar, administrar e atualizar as tecnologias 
que entreguem os serviços e sistemas requeridos pela 
instituição, assim como desenvolver uma cultura de 
serviço centrada no usuário.

Deve se avançar também em direção a uma contribuição 
mais estratégica das TIC na instituição, constituindo-
se num pilar do desenvolvimento e da inovação das 
universidades. Provavelmente, mais cedo ou mais tarde 
(e com a crescente penetração e impacto da tecnologia 
em todos os âmbitos), isto vai acontecer em todas as 
instituições.

Como requisito fundamental, a unidade TIC debe ter as 
competências técnicas necessárias que lhe permitam 
fazer o melhor e mais adequado uso da tecnologia para 
apoiar a missão e os objetivos da instituição. A tecnologia 
é uma ferramenta, um habilitador e um facilitador das 
atividades e dos processos centrais da universidade. O uso 
inadequado da tecnologia por parte de uma instituição 
pode constituir um impedimento para que esta alcance os 
objetivos e projetos propostos.

A área TIC deve dispor, portanto, do conhecimento 
que lhe permita selecionar e adotar as tecnologias 
necessárias e adequadas às necessidades e possibilidades 
da instituição, como também a capacidade técnica 
para manter um nível operativo e de atualização das 
tecnologias implementadas. Isso requer competências 

7  Chief Information Officer

6.1. Introdução

Em capítulos anteriores se abordou o tema da política e do 
governo institucional das TIC dentro das universidades, 
sua dependência e âmbitos de decisão. Neste, serão 
tratados aspectos de sua gestão, a partir da perspectiva 
das competências e do desempenho que se espera que 
tenha a própria área responsável pelas TIC. A constituição 
dos serviços tecnológicos como um impulsor fundamental 
para que as instituições de educação superior possam 
levar adiante seu papel central na docência, na pesquisa e 
na vinculação com a sociedade, é necessário que, além de 
um bom sistema de governo TIC, a instituição conte com 
uma área sólida e capaz de liderar o uso das tecnologias 
adequadas, de maneira eficiente e eficaz, respondendo 
às necessidades, expectativas e possibilidades da 
universidade.

Mediante a gestão das TIC, todos os recursos relacionados 
com estas tecnologias são administrados de acordo com 
as prioridades e necessidades da organização. O processo 
inclui os recursos tangíveis – como a criação de redes de 
hardware, equipes e pessoas – e os intangíveis – como 
o software e os dados. O objetivo central desta gestão é 
gerar valor através do uso da tecnologia. Para alcançar 
isto, as estratégias institucionais e a tecnologia devem 
estar alinhadas.

É requisito primário que a tecnologia opere 
adequadamente; que seja confiável, útil e funcional. E 
tudo isso é parte da gestão, o que requer uma combinação 
de conhecimentos técnicos, visão organizacional, 
habilidades políticas, consciência operativa e capacidade 
de gestão.

6.2. O que se espera da unidade TIC

Primeiramente, que esteja alinhada com os objetivos 
estratégicos da instituição. É necessário conhecer 
e comprometer-se com estes objetivos e, baseado 
nisso, estabelecer o plano informático e identificar de 
que maneira os serviços TIC estão contribuindo. Este 
alinhamento da estratégia com o plano TIC é algo que 
deve ser comunicado, compartilhado e promovido com 
todos os integrantes da área, já que dá o sentido de missão 
e permite orientar decisões e prioridades a todo o pessoal 
das TIC.

6.
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técnicas nas distintas áreas das tecnologias sobre as 
quais é responsável, assim como da indústria que as 
provê: telefonia, redes de comunicações, centros de 
dados, servidores e storage, sistemas operacionais, 
software de gestão de bases de dados, middleware, 
sistemas informáticos, desenvolvimento e manutenção 
de software, segurança informática, serviços tecnológico, 
software e equipamento de escritório, tecnologias 
educativas, serviços na nuvem (SaaS, IaaS, PaaS), para dar 
alguns exemplos. Isto não significa que necessariamente 
se deve ter especialistas e capacidade interna em cada 
uma dessas área, já que pode ser mais conveniente e 
adequado externalizar algumas ou mesmo várias dessas 
funções, mas é responsabilidade da unidade TIC provê-las 
pelo meio mais adequado; para isso, é preciso entendê-
las.

A tecnologia está em constante evolução. A vida dos 
produtos é cada vez mais curta e as funcionalidades e 
capacidades se multiplicam numa velocidade assombrosas. 
Neste cenário, a área deve ter o conhecimento e o critério 
necessário para não entrar na voragem de incorporação 
de novas tecnologias, mas de empregar a melhor delas, 
em função do que requer a instituição e dos custos que 
isso implica. Isso deve ser balanceado com o resguardo da 
obsolescência tecnológica. Todos os que trabalham nesta 
área sabem que permanentemente devem enfrentar 
mudanças de equipamento ou sistemas de software que, 
mesmo operando adequadamente, vão ficando obsoletos 
e sem suporte, o que torna sua atualização inevitável.

Também se necessita uma permanente revisão da forma 
com a qual se proveem os serviços e sistemas, já que 
com as rápidas mudanças da tecnologia e com as novas 
possibilidades oferecidas pelas externalização e pelos 
serviços em nuvem, sempre há espaço para a melhora e 
otimização, quer seja em qualidade, custos ou prazos. No 
entanto, estas decisões devem ser tomadas analisando 
não somente o contexto da indústria, mas também o 
da instituição. As universidades são organizações muito 
complexas e tais particularidades devem ser consideradas 
especialmente para que não se cometam erros.

Para cumprir cabalmente com sua missão, a área TIC 
também deve ter conhecimento sobre a instituição e 
seus processos para poder apoiá-los de maneira efetiva 
com a tecnologia necessária. A tecnologia nem sempre 
é a solução mais adequada a um problema, e também 
há diferentes maneiras de apoiar com tecnologias a 
melhoria de um processo. É muito importante, então, 
que se tenha o conhecimento dos distintos processos e 
atividades implementados pela universidade, os objetivos 
buscados, a forma como eles são executados, como 
se interrelacionam, seus prazos, as características das 
unidades responsável, as capacidades das pessoas que 

intervém e, inclusive, a cultura organizacional. Quanto 
mais conhecimento a unidade TIC tem desses aspectos, 
melhores e mais efetivas são as soluções e os serviços 
tecnológico que propõe e entrega. 

Por outra parte, apontando à contribuição mais estratégica 
das TIC no desenvolvimento da instituição, se faz evidente 
que para efetuar propostas de valor é necessário ter 
conhecimento e sintonia, não somente com a estratégia 
da instituição, mas também conhecer suas capacidades, 
necessidades, valores, debilidades e cultura. Ou seja, se 
requer na gestão TIC mais habilidades e conhecimentos 

que aquele puramente técnicos

6.3. Posicionamento da unidade TIC na 
instituição

A dependência e sua posição dentro da estrutura 
organizacional variam de acordo com cada instituição. 
A unidade TIC, em muitas universidade, depende 
de uma Vicerreitoria de Administração e Finanças 
(ou equivalente) ou de uma Vicerreitoria acadêmica. 
São poucas as instituições nas quais as TIC tem uma 
vicerreitoria própria, onde o máximo responsável TIC tem 
um cargo naquilo que poderíamos chamar de comitê 
de direção. É importante destacar que independente da 
posição que ocupa a unidade TIC dentro do organograma, 
uma boa gestão passa por posicionar esta unidade 
como uma área que agrega valor ao todo, respeitada 
por sua confiabilidade e por fazer bem seu trabalho e, 
portanto, ter os níveis de influência necessários dentro 
da instituição.

Obter a confiança dos usuários e posicionar a área como 
uma equipe confiável e que agrega valor ao trabalho da 
instituição e às necessidades das pessoas em seu labor 
é possível por meio de resultados, do cumprimento 
dos compromissos e de saber fixar adequadamente 
as expectativas. O assunto das expectativas é muito 
importante, já que a percepção de valor está muito 
ligada à comparação, do ponto de vista do usuário, dos 
resultados versus o que era esperado.

Também se requer estar próximo dos usuários, entender 
o que necessitam e manter uma comunicação fluida, 
informando-os sobre os avanços e sobre as dificuldades. 
Na medida em que se conhece  aos usuários e seus 
problemas, mais possibilidades existem de dar soluções 
efetivas. Se entende com mais clareza a problemática 
e o que se espera como solução. Esta disposição de 
escutar e entender o usuários, que parece tão simples, 
nem sempre ocorre por parte do pessoal TIC. Contribui 
para isso o fato de que, em certas ocasiões, custa receber 
dos usuários uma definição precisa do problema e em 
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vez disso propõem um requerimento tecnológico que é 
sua solução e não o problema a resolver. Portanto, esta 
aproximação e conhecimento dos usuários é algo que 
tanto o máximo responsável TIC como suas chefaturas 
devem liderar e promover entre o pessoal da área.

Ter a capacidade de articular acordos, alianças e relações 
de confiança com pessoas e unidades usuárias é outro 
aspecto muito relevante que deve ser alcançado. 
Principalmente por parte do responsável máximo pelas 
TIC, mas não somente por ele. Muitas vezes, o pessoal da 
área TIC tem uma visão mais transversal dos problemas, já 
que lhe cabe interagir com todas as áreas da instituição. 
Por esta razão, com frequência se detectam problemas 
comuns, esforços duplicados e, eventualmente, 
contrapostos, em soluções informáticas que demandam 
ou requerem diferentes áreas da universidade. Isto 
possibilita uma oportunidade única para que a unidade 
TIC contribua com uma visão mais holística, de propor 
e implantar sinergias, propiciando o trabalho entre as 
diferentes áreas envolvidas no processo. Para isso é 
necessário ter a credibilidade mencionada anteriormente, 
mas, além disso, a capacidade de estabelecer relações 
de confiança com as pessoas. Contribui de maneira 
fundamental para isso o conhecimento, a conversa com 
distintos usuários, a transmissão do que está sendo feito 
e os planos futuros. Há muito a alcançar neste aspecto.

Uma área confiável, que agrega valor e consegue 
estabelecer relações de confiança com os diferentes 
integrantes da instituição, pode ter a capacidade de 
influenciar nas decisões, mesmo quando por uma 
questão de estrutura organizacional não esteja inserida 
em instâncias superiores. Se o pessoal da área TIC é 
respeitado pela qualidade e seriedade de seu trabalho, 
e se realmente agrega valor à instituição, poderá ter voz 
ativa em decisões que envolvam o uso de tecnologias ou 
em determinadas propostas. Não obstante, quando a área 
não está posicionada adequadamente na infraestrutura 
da universidade, toda esta dinâmica é dificultada, e 
pode colocar em risco o resultado final sem conseguir 
desenvolver todo seu potencial. 

6.4. Gestão técnica da área

O fato de ter uma unidade TIC com um desempenho 
de qualidade que responda aos padrões requeridos 
pela instituição depende de vários fatores. Um deles 
é estabelecer e empregar processos, metodologias, 
padrões e boas práticas que permitam a geração, entrega 
e atualização de serviços e sistemas tecnológicos de 
maneira controlada, administradas e suportada. Sempre 

é possível gerar produtos e serviços TIC de qualidade, 
baseados no brilhantismo de determinados gurus, cujas 
habilidades, conhecimentos e experiências os fazem 
produzir resultados espetaculares. No entanto, a boa 
gestão se baseia na implementação de mecanismos que 
assegurem, ou ao menos favoreçam, que o conhecimento 
gerado fique como patrimônio da organização e não 
nas mentes dos indivíduos; e que os resultados sejam 
os desejados, previsíveis, repetíveis e possíveis de 
manutenção.

Existe uma variedade de padrões e práticas que ajudam 
na gestão das TIC. A maior parte deles apresenta 
um conjunto organizado das melhores práticas para 
determinados processos. Como exemplos, podemos 
mencionar  COBIT, referência para  o desenvolvimento, 
implementação, monitoramento e melhoria do governo 
e da gestão das TI; ITIL, padrão mundial (de fato) para a 
gestão de serviços TI; CMMI, cujo objetivo é melhorar a 
qualidade de um produto baseado na maturidade dos 
processos que o produzem ou mantém; ISO27002, um 
padrão que estabelece os princípios gerais e diretrizes 
para a iniciação, implementação, manutenção e melhoria 
da administração da segurança. Conhecer, capacitar-se e 
adotar estes padrões e as boas práticas tem um impacto 
benéfico para a unidade TIC e para os profissionais que 
trabalham nela. Pode ser que algumas normas não sejam 
estritamente adotadas, ou que não seja tão necessário 
obter a certificação formal, mas é importante conhecer e 
adotar o que seja possível em cada instituição.

Nem sempre é fácil para as áreas TIC mostrar objetivamente 
seu desempenho, a qualidade de algum serviço ou mesmo 
se o investimento feito produz os resultados esperados. 
Na segurança informática, por exemplo, muitas vezes os 
esforços e recursos investidos são difíceis de serem vistos 
pela organização, uma vez que o sucesso dessa atividade 
se dá quando não há incidentes que impactem os 
usuários ou os ativos. O que acontece também é que, em 
muitas ocasiões, os serviços são avaliados com base nas 
percepções dos usuários, que nem sempre são realistas e 
muito menos comuns entre si.

Dispor de indicadores e métricas que meçam de forma 
objetiva o resultado dos serviços e sistemas é fundamental 
para mostrar com objetividade os resultados da unidades 
e para estabelecer acordos de níveis de serviço (SLA8) 
e/ou acordos de nível operacional (OLA9), tanto com 
os usuários como com as autoridades da universidade. 
Também para responder perguntas como: “O que estamos 
fazendo bem?”, “os resultados são compatíveis com os 
recursos empregados?”, “como o fazemos em comparação 

8 Service Level Agreement.

9  Operating Level Agreement.



40

As Tecnologias da Informação e Comunicação potencializando a Universidade do Século XXI

com a indústria?”. Dispor de indicadores permite:

• comunicar metas e avaliar estratégias,

• caracterizar, avaliar, prever e melhorar serviços,

• fazer gestão (o que não é medido não pode ser gerido),

• mostrar o valor e o custo das TIC, e

• identificar problemas, áreas de melhora e pontos 
fortes (e de trabalho bem feito).

A geração de indicadores e métricas permite também a 
comparação com organizações referentes, ou com os padrões 
do setor, o que é muito relevante na hora de avaliar a gestão 
da unidade TIC, como também para respaldar planos de 
melhorias e necessidades orçamentárias.

Existem muitos indicadores para caracterizar os diferentes 
âmbitos da atividade da área TIC. Há indicadores de 
atividade (quantidade de e-mails por dia, dispositivos 
sem fio conectados à rede, os cinco tipos de incidentes de 
segurança mais frequentes, etc), indicadores de desempenho 
(99,998% de disponibilidade da conexão a Internet, 98% de 
cumprimento no tempo de resposta comprometido, etc.), 
indicadores de seguimento (% de avanço de projeto, tempo 
utilizado por atividade, custo por ponto de rede, etc.), registro 
de fatos notáveis ou significativos e pesquisas de satisfação de 
usuários.  

Em muitas universidade é necessário enfrentar a proliferação 
de grupos, iniciativas, desenvolvimentos e projetos TIC de 
unidades distintas da área TIC central. Se deve, então, enfrentar 
as tensões de serviços centralizados versus iniciativas e 
capacidades descentralizadas. Esta é uma realidade que em 
maior ou menor medida enfrenta a maioria das instituições e 
que pode ser um problema maior, com implicações negativas; 
não somente em eficiência, mas também em compatibilidades, 
segurança e integridade de sistemas e dados. Para gerir 
estas situações se requer um governo institucional TIC, que 
se definam políticas e normas com respeito aos serviços 
centralizados e definições de arquiteturas tecnológicas para 
toda a instituição.

É pouco realista pensar que é possível dar soluções satisfatórias 
a todas as necessidades, gerais e locais, da organização. 
E quando há necessidades insatisfeitas, cada unidade vai 
procurar suas próprias soluções, ainda mais quando existe 
muita oferta e acesso à tecnologia e serviços tecnológicos.

Diante desta situação, é preciso identificar e definir quais 
serviços, tecnologias, sistemas e dados são de exclusiva 
responsabilidade central e em quais é possível dar maiores 
liberdades. Em qualquer casa, é importante que existe uma 
fluida comunicação entre a unidade TIC central e os grupos 
descentralizados, de forma a gerar sinergias e esforços 

compatíveis, e não um desconhecimento e antagonismos que 
só serão prejudiciais para a universidade.

6.5. Gestão de pessoas

Muitas vezes se ouve dizer que “o maior ativo de uma 
instituição são as pessoas”. Esta frase, que contém 
uma grande verdade e que tem maior relevância em 
determinadas instituições e áreas, muitas vezes não é 
vivida nem internalizada como deveria ser.

Assumindo que a universidade conta com os recursos 
financeiros mínimos para ter acesso às tecnologias 
requeridas pela instituição, definir quais tecnologias 
incorporar, em que quantidade, de que maneira utilizá-
las, como se integram entre si e de que maneira se 
resguarda o crescimento e a evolução, dependerá de 
decisões que passarão pela experiência, conhecimentos, 
capacidade técnica e critérios dos profissionais a cargo 
das tecnologias. 

Distintas tecnologias estão disponíveis. Inclusive com 
poucos recursos, existem ferramentas de código aberto 
que permitem dar soluções que requerem menos 
investimento na compra e maior capacidade técnica 
e trabalho no interior da instituição. É comum ver em 
processos de benchmarking ou em congressos de 
tecnologia, soluções engenhosas onde a diferenciação 
não é feita por recursos econômicos, mas pela capacidade 
inventiva das pessoas que desenvolveram uma ideia 
inovadora. É, portanto, uma tarefa central da gestão da 
unidade TIC selecionar, capacitar, reter e fazer crescer 
pessoas que farão a diferença para alcançar o desempenho 
desejado para a universidade.

Os profissionais TIC obviamente precisam ter sólidas 
competências técnicas. Mas isto não basta. Cada vez 
mais se requer a integração de tecnologia e do trabalho 
interdisciplinar, o que demanda profissionais com 
uma visão mais ampla e com capacidade de trabalhar 
em equipe. Neste cenário, mais importante que os 
conhecimentos em uma área tecnológica específica 
(que sempre são valiosos) é a capacidade de aprender 
coisas novas. A tecnologia evolui constantemente e 
os conhecimentos de hoje não são suficientes para os 
problemas e tecnologias vindouras. Se requer, portanto, 
profissionais com capacidade e interesse de estarem 
constantemente aprendendo novos conteúdos e com 
capacidade de se adaptarem a novas problemas, que 
requerem, por sua vez, novas formas de enfrentamento 
e resolução.

Outra característica importante para o profissional TIC é 
a capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. 
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Cada vez mais se requer a integração de diferentes equipes 
de trabalho para projetos específicos, numa estrutura 
mais horizontal e menos hierárquica. Isto implica trabalhar 
com diferentes pessoas, com conhecimento, habilidades e 
personalidades diferentes. Muitas vezes com pessoas que 
sequer são da área TIC. Nestas equipes, por essência, se 
requer capacidade de explicar e de escutar. Muitas vezes, 
de paciência para convencer a pessoas com outras visões 
e conhecimentos. Por isso, contar com profissionais que 
tenham as habilidades chamadas de “brandas” é muito 
valioso para a obtenção dos resultados esperados.

Uma equipe de alto desempenho requer profissionais 
competentes, com capacidade para trabalhar em 
equipe e com motivação ou sentido de desafio. Para 
isso, a gestão da unidade TIC deve propiciar e valorizar 
justamente a criatividade e a inovação, premiar o 
trabalho de excelência e não ser indiferentes ao trabalho 
medíocre. Nada é mais desmotivador que não haver 
diferenças entre aqueles que desempenham bem suas 
funções e aqueles que não o fazem, entre as pessoas 
comprometidas e aquelas que fazem somente o que lhe é 
pedido, entre as que são colaboradoras e as egoístas. Num 
ambiente tão competitivo e com tantas oportunidades de 
trabalho como as TIC, não é fácil para as instituições de 
educação superior manter seu pessoal mais qualificado. 
E esta retenção normalmente não é conseguida por altos 
salários (ainda que não possam estar muito defasados em 
relação ao mercado), mas pela transmissão de um sentido 
de missão e porque se provê um ambiente de trabalho 
desafiador e acolhedor.

6.6. A gestão de projetos

Este final merece ser dedicado à gestão de projetos que 
deve ser realizada dentro das áreas TIC que pretendem 
alcançar um bom desempenho.

Qualquer incorporação tecnológica na universidade: 
implantar um novo sistema (incluído ou não seu 
desenvolvimento), a mudança de um existente, a 
implantação de um novo serviço, a migração de parte da 
infraestrutura, a implantação de uma rede, etc. Ou seja, 
tudo o que não corresponda a uma operação de rotina, 
será sempre o resultado de um projeto que deverá ser 
enfrentado pela unidade TIC.

A diferença entre alcançar ou não o resultado desejado 
para estes projetos, especialmente quando os objetivos 
são medianamente ambiciosos, estará determinada em 
grande parte por ter uma boa administração do projeto. 
É esta a importância do assunto e é por isso que as áreas 
TIC devem estar preparadas para trabalhar sob a dinâmica 
estabelecida por uma gestão de projetos ordenada. Esta 

afirmação não se centra exclusivamente em evidenciar 
a necessidade da existência de habilidades no uso de 
determinadas ferramentas e técnicas (como poderia ser 
o caso das propostas por algumas certificações como o 
PMP10), mas em dispor de pessoas com a capacidade 
de apresentar com clareza os objetivos, as estruturas 
de entregáveis e tarefas, estimar tempos, designar 
recursos, manejar adequadamente as expectativas 
dos participantes, a gestão da equipe de trabalho e 
do restantes dos atores, gerir os riscos, as mudanças e 
tempos de projeto, etc. Para isso é necessário ter pessoas 
preparadas para conduzir os projetos, mas também uma 
área TIC com equipes de trabalho acostumadas a trabalhar 
sob essa dinâmica.

Na atualidade, onde os requerimentos mudam 
constantemente e se buscam projetos curtos e 
interrelacionados, é quando se torna mais importante 
uma boa dinâmica de projetos; que permitam adaptar-
se às necessidades, realizando mudanças sem perder o 
controle dos objetivos, os custos e, fundamentalmente, 
com um manejo adequado do tempo, que é uma variável 
muito importante nesta época.

10 Project Management Professional (PMP) é uma certificação outorgada 
aos administradores de projetos pelo Project Management Institute (PMI).
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O desafio da segurança da informação 
nas universidades
ANDRÉS HOLGUÍN CORAL 
JUAN DAVID REY CONRADO

7.1. O que é a segurança da informação

Para entender qual é o desafio de implementar e tornar 
real a segurança da informação na universidade, é 
importante entender, em primeiro lugar, o que é a 
segurança da informação. Uma análise cuidadosa de 
algumas normas e boas práticas permite dizer que a 
segurança da informação é o resultado da implementação 
de um conjunto de processos que são parte do governo 
da organização, que buscam de maneira proativa e reativa 
garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade 
da informação para ajudar a alcançar seus objetivos 
estratégicos.

Esta definição é muito importante porque evidencia 
várias realidades que não são muito claras na maioria das 
organizações, e menos nas universidades. A primeira delas 
é que, ao ser um conjunto de processos dependentes do 
governo da universidade, se manifesta que a segurança 
é muito mais que implementar controles informativos 
como firewalls, antivírus ou dispositivos de acesso. Estes 
processos organizacionais não somente se centralizam 
na tecnologia, geralmente entendida como o software 
e as máquinas que o contém, mas incluem também a 
informação como ativo, as pessoas como os principais 
atores e, em geral, a todo o ecossistema da organização.

A segunda consideração é que, ao referenciar de maneira 
genérica a informação, podemos notar que é ubíqua e 
que não se encontra somente nos sistemas informáticos. 
A informação é o principal ativo das organizações, e na 
universidade ainda mais, dado que sua natureza gira 
ao redor do conhecimento. Neste ponto, é importante 
identificar qual é a origem da informação e, seguramente, 
começaremos a listar a todos e a cada um dos laboratórios, 
centros de pesquisa e aulas nas quais se gera conhecimento; 
mas a informação relevante também se origina em seus 
processos administrativos, obtida de seus provedores, 
seus empregados, professores, estudantes e centenas de 
lugares mais que dificultam  a tarefa de identificação e 
gestão de todos os ativos com os quais se conta.

A terceira é que, ao ser processos que buscam ajudar a 
alcançar os objetivos da organização, a segurança não é 

um assunto das unidades de tecnologia das universidades, 
mas do próprio governo de cada instituição. Por outro 
lado, é fundamental considerar que nas instituições 
acadêmicas é muito importante a confidencialidade, a 
integridade e disponibilidade da informação, assim como a 
flexibilidade e a abertura que geram novas transformações 
e oportunidades que influenciam muitos dos objetivos 
estratégicos da instituição.

Por último, ao pensar que não somente há ações 
proativas, mas que também há algumas reativas, é 
possível assegurar-se que os incidentes de segurança da 
informação vão ocorrer e devem ser geridos de maneira 
adequada para que se possa aprender com eles e para 
minimizar seu impacto na organização, ainda quando seja 
necessário implementar controles de última geração. Não 
se deve esquecer que muitos dos incidentes de segurança 
da informação que surgem diariamente têm origens em 
falhas dos procedimentos, em erros de interação humana 
ou em novas vulnerabilidades que vão sendo descobertas 
ou que são geradas pela mesma natureza mutante da 
tecnologia.

7.2. Por que o governo da universidade 
deve apoiar

Para trabalhar na segurança da informação em uma 
universidade, que é uma instituição sumamente 
complexa, podem considerar-se diversas perspectivas 
de abordagem e apoiar-se nas muitas normas e padrões 
que existem para esse processo, mas antes de aplicar 
qualquer uma delas, é importante que o governo entenda 
a importância, as consequências e as transformações que 
uma implementação deste tipo terá para a organização.

Algumas das vantagens mais relevantes para qualquer 
governo organizacional, produto de implementar um 
processo de segurança da informação, são aquelas 
relacionadas com o fator econômico. Estas se manifestam 
numa redução considerável de gastos associados com a 
gestão e consequências de incidentes de segurança, aos 
retrabalhos e tempos somados por erros nos processos e 
à perda de recursos pela evasão de informação inovadora 

7.
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que se converte em patentes ou licenças.

Também está o benefício de evitar a perda da imagem 
institucional por escândalos associados a acidentes.

Por último, podem considerar-se, como aspectos positivos, 
a melhora da cultura organizacional no que diz respeito à 
gestão de riscos e à criação de processos e serviços que 
estejam associados aos objetivos da organização, e que 
apoiem estrategicamente a tomada de decisões.

7.3. Pautas para a abordagem da 
segurança da informação

Uma vez dito isto, é importante definir algumas ações 
gerais que funcionam na prática para a abordagem numa 
universidade, sem importar a metodologia ou a norma a 
ser seguida:

• Identificação e classificação dos ativos de informação.

• Identificação dos processos da universidade. 

• Análises de risco.

• Definição, aprovação e divulgação da política de 
segurança da informação. 

• Identificação de controles.

• Capacitação em segurança da informação. 

Cada uma dessas atividades, tal como foi expresso na 
seção anterior, requer um forte apoio e compromisso 
do governo universitário, uma vez que se qualquer dos 
atores que formam o governo não está de acordo ou o 
considera como um obstáculo para o desenvolvimento 
de suas atividades, fazer com que o processo flua é quase 
impossível.

Identificar os ativos de informação e classificá-los

Uma das grandes contribuições feitas, em seu momento, 
pelo compêndio de padrões que formam ISO 27000, 
foi definir a informação como um ativo, porque isto lhe 
dá valor e relevância dentro da organização; já é uma 
verdade aceita no século XXI que o principal ativo de uma 
organização passou a ser sua informação e conhecimento. 
No entanto, é importante enfatizar que esta “informação” 
não somente é a que se encontra localizada em nossos 
centros de dados, armazenada de forma estruturada ou 
não estruturada, mas também a informação manejada 
nos documentos que nunca são sistematizados, assim 
como a informação e a experiência que se encontra na 
mente das pessoas.

Tendo isso em conta, o principal desafio de uma 
organização é saber onde está sua informação, e isto 
é ainda mais difícil em uma universidade, dado que um 
dos principais objetivos deste tipo de instituição é gerar 
continuamente conhecimento e, por consequência, 
informação. Hoje em dia, é quase uma constante que 
o processo de identificação dos ativos de informação 
seja feito com uma verificação rigorosa e detalhada 
da informação que contém, prática que é muito difícil 
implementar numa universidade, dada a quantidade de 
fontes de informação que podem existir. A estratégia, 
nesse caso, deve ser estabelecer uma classificação genérica 
do tipo de informação trabalhada na universidade da 
seguinte maneira, por exemplo:

• Informação Acadêmica 

• Informação docente

• Informação de pesquisa

• Informação administrativa

• Informação financeira da universidade

• Dados pessoais dos estudantes

• Informação de registro

Uma vez classificadas, a cada uma destas categorias se 
deve aplicar uma classificação de confidencialidade, sem 
esquecer que a informação não somente corresponde 
à que está armazenada digitalmente. Um bom começo 
pode ser gerar uma classificação de confidencialidade 
com três níveis, como a que se descreve a seguir:

Informação confidencial (nível 1)

A informação confidencial é aquela que, por sua natureza 
e finalidade, deve ser conhecida somente pelo titular da 
mesma ou por pessoas explicitamente autorizadas por ele. 
É o nível mais alto de confidencialidade. O responsável ou 
encarregado pelo tratamento da informação, unicamente 
no exercício de suas atividades para a universidade, e 
autorizado previamente pelo titular da informação, poderá 
utilizá-la preservando seu nível de confidencialidade e 
evitando que esta possa ser utilizada contra a política de 
segurança da informação e a legislação vigente.

Informação restrita (nível 2)

Toda a informação utilizada no exercício da atividade 
universitária e que não foi classificada formalmente como 
informação pública (nível 3) ou confidencial (nível 1). Esta 
informação estará restrita em seu acesso a nível particular e 
geral; o anterior com base na necessidade de cada um dos 
processos e serviços, papéis e perfis que sejam definidos 
nos sistemas de informação e procedimentos.
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Informação pública (nível 3)

A informação que a universidade colocou à disposição ou 
publicou para o uso explícito da opinião pública. 

Uma vez que cada categoria esteja associada a uma 
classificação de confidencialidade, cada uma das 
unidades da organização terá a responsabilidade de 
fazer um inventário da informação com a qual trabalho, 
classificando-a segundo estas categorias.

Além desta classificação de confidencialidade, pode gerar-
se uma classificação de integridade e disponibilidade, um 
dono ou responsável pela mesma e o valor que isto tem 
para a universidade em termos de impacto que geraria 
não tê-la ou que fosse de domínio público.

Deste modo, sem a necessidade de implantar equipes 
numerosas em busca de informação por toda a 
organização, o que se gera é um inventário organizado e 
priorizado por cada uma das unidades da universidade e 
uma primeira aproximação ao que se denomina análise 
BIA (Business Impact Analysis – Análise de Impacto do 
Negócio).

Identificar os processos da universidade

Identificar os processos realizados na universidade e fazer 
o mapeamento com a informação que manejada é muito 
importante. A razão para isso, como já foi dito, é que a 
informação existe de muitas maneiras e não somente nos 
meios digitais. O grande trabalho deste ponto é que nas 
universidades existem centenas de processos, os quais 
se realizam em diversas áreas e em muitos casos não são 
uniformes nem requerem a mesma informação. Para dar 
um exemplo, em algumas universidades os processos de 
admissão de estudantes são distintos para cada escola ou 
faculdade.

Os processos deverão ser levantados idealmente até 
o nível 3, uma vez que é neste nível onde se identifica 
qual é a informação requerida para a execução e qual é a 
informação de saída de cada atividade.

Ainda que esta seja uma tarefa difícil, assim como na 
identificação dos ativos de informação, quem melhor 
pode fazê-la são as pessoas que dia a dia estão realizando 
estes trabalhos.

Análise de riscos

Uma vez que se tem a classificação da informação e a lista 
de processos da universidade, o seguinte passo é fazer 
uma análise de riscos. Para realizá-la existem muitas boas 
práticas e padrões como octave, magerit ou ISO 31000. 

A principal recomendação neste caso é envolver o risco 
de segurança da informação na gestão integral de riscos, 
uma vez que neste plano devem estar incluída a maior 
parte dos riscos da organização; assim como completar, 
de acordo com a metodologia usada, a lista com os riscos 
associados à gestão da informação.

No caso de que a universidade não conte com uma 
gestão integral de riscos, algo que funciona bem é usar, 
como base inicial para a análise de riscos, os “20 Critical 
Security Controls - Versão 5”, do SANS11. Ainda que esta 
seja uma metodologia muito orientada à informação 
em formato digital, permite cobrir de maneira inicial um 
grande conjunto de riscos. No entanto, é necessário fazer 
melhoras na metodologia de gestão de riscos no futuro; 
é preciso entender que a segurança da informação não 
é algo feito uma só vez e que então fica pronto, mas 
que como qualquer processo, requer revisão, medição e 
melhora contínua.

Definição, aprovação e divulgação da política de 
segurança da informação

O coração da gestão da segurança da informação em 
qualquer organização é a política de segurança. Ela é a 
carta de navegação que dita os procedimentos diante da 
informação, dos riscos e da tecnologia. Quando o governo 
de uma organização a aprova, está expressando seu apoio 
e a vontade de fazer da segurança da informação uma 
parte de sua cultura organizacional.

A política é o “que se debe fazer” e se fundamenta no 
processo realizado ao identificar os ativos de informação, 
sua categorização de confidencialidade, integridade e 
disponibilidade, e seu mapeamento com os processos 
missionais da universidade. 

Identificar controles

Os controles tendem a ser erroneamente o centro 
da segurança da informação e são implementados 
geralmente por ser o que se recomenda por padrões 
e normas, por pressão comercial ou porque estão “na 
moda”. O certo é que a segurança da informação se baseia 

11 https://www.sans.org/critical-security-controls/

https://www.sans.org/critical-security-controls/
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na proteção da informação diante dos riscos aos quais 
está exposta. Por esta razão, a análise de riscos é o que 
dita a necessidade de um controle.

A estratégia a seguir é sempre realizar uma análise de 
riscos, mesmo que utilizando um procedimento não 
formal no início e então aperfeiçoá-lo com o passar do 
tempo. Cada interação aumentará o nível de maturidade 
do processo e fará com que se identifiquem os controles 
necessários.

Capacitação em segurança da informação 

A concepção geral de segurança da informação está 
reduzida à implementação de controles que protegem a 
informação digital armazenada em meios tecnológicos, 
mas como já vimos ao longo desde capítulo, a 
segurança da informação é um assunto que transcende 
a barreira operacional e adquire valor estratégico 
para as organizações. Ao referenciar os processos, 
necessariamente deve considerar-se que muitos deles 
não estão completamente automatizados, pois apesar 
dos avanços tecnológicos a participação humana sempre 
é necessária, ainda que seja simplesmente para autorizar 
atividades que depois se realizam automaticamente.

Esta participação humana, a evolução constante da 
tecnologia e os interesses obscuros que são manejados 
para encontrar e explorar vulnerabilidades de maneira 
constante, fazem com que a segurança da informação não 
seja um tema estático e fácil de cobrir. É necessário, então, 
preparar toda a organização para detectar possíveis 
ataques e reagir de maneira proativa diante deles.

Na universidade, o assunto adquire um nível de 
complexidade maior dada a diversidade de seus 
integrantes. Por exemplo, sensibilizar as pessoas que estão 
diretamente relacionadas com o mundo tecnológico ou 
que entendam o valor da informação é muito mais fácil 
que sensibilizar àqueles que não utilizam seu computador 
como ferramenta fundamental de trabalho ou tem seu 
pensamento na pesquisa e docência de assuntos muito 
mais humanistas.

Tendo em conta esta diversidade de interesses, 
conhecimentos e prioridades, é importante poder chegar 
a cada uma das pessoas da universidade com exemplos 
claros a respeito do impacto causado pela segurança ou, 
melhor dizendo, pela insegurança em sua vida cotidiana. 
Chegar a um pesquisador e fazer com que ele compreenda 
que sua informação pode ser perdida e que sua pesquisa 
pode perder seu caráter inovador, ou fazer com que um 
estudante entenda que sua informação pode ser alterada 
e que poderia não mais cumprir com suas obrigações, 

ou ainda fazer com que um professor perceba que se a 
informação de um curso é exposta todos os estudantes 
poderão descobrir as perguntas de uma prova, são 
exemplos de sensibilização efetiva, que vai além de 
workshops nos quais a orientação é transmitir informação 
técnica que para um usuário não tem nenhum valor.

O segredo para sensibilizar a universidade está em 
transformar a teoria da segurança da informação em 
workshops curtos e concisos, e com exemplos reais que 
cheguem de maneira setorizada a todos os grupos que 
formam a comunidade educativa.

7.4.  A gestão de incidentes

Como foi comentado anteriormente, ter as últimas 
ferramentas em gestão tecnológica e os controles mais 
avançados não torna as organizações invulneráveis diante 
de incidentes de segurança. O ator mais importante 
na segurança sempre é o ser humano e isto faz com 
que os processo sejam vulneráveis aos ataques, que 
não podem ser controlados com tecnologia, mas com 
treinamento e sensibilização. É importante, portanto, 
que as universidades se preparem para fazer frente aos 
incidentes de segurança.

Assim como é para os itens anteriores, existem vários 
padrões e compêndios de boas práticas que podem 
apoiar o estabelecimento dos procedimentos associados, 
no entanto, quase todos propõem de forma geral que as 
fases principais da gestão de incidentes são:

• Preparação para a gestão de incidentes de segurança.

• Detecção e análise de eventos.

• Priorização de incidentes (triagem).

• Resposta a incidentes.

• Melhora contínua.

A primeira fase de preparação inclui vários processos 
que permitirão definir o rumo da gestão de incidentes de 
segurança. Aqui é importante definir, entre outras coisas, 
qual é a equipe de gestão de incidentes de segurança, 
quais são os canais de comunicação com outras equipes 
de tecnologia e quais os recursos com os quais se contará 
durante todo o processo de gestão. A equipe de gestão de 
incidentes de segurança deve ser um ente coordenador 
que articule a todas as equipes, de tecnologia ou não, 
para dar o tratamento adequado a cada incidente; se o 
incidente está relacionado com o e-mail, por exemplo, a 
equipe de gestão de incidentes não necessita conhecer 
os detalhes para dar a solução, mas precisa ser capaz de 
coordenar a equipe encarregada da administração do 
e-mail para encontrar as causas, protegê-las e corrigir o 
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que estiver a seu alcance. 

Na fase de detecção de eventos, a primeira coisa que se 
deve entender é que o processo de gestão de incidentes 
de segurança da informação deve estar sincronizado com 
o de gestão de outros incidentes, uma vez que este último 
processo tem como objetivo reestabelecer os serviços 
tão rápido quanto seja possível e, por consequência, 
não pode invadir o terreno dos incidentes de segurança 
dado que na solução deste tipo de incidentes a evidência 
cumpre um papel fundamental. Nesta ordem de ideias, 
para poupar esforços e otimizar os processos, o processo 
de detecção e análise de eventos deve estar unificado 
e ali deve se determinar se é ou não um incidente de 
segurança da informação.

Uma vez identificado o incidente de segurança da 
informação, a equipe de gestão de incidentes deverá 
analisar a gravidade e o impacto do incidente e coordenar 
o tratamento e a resposta do mesmo. Aqui vale destacar 
que a resposta deve estar dentro de um procedimento 
coordenado que permita assegurar que a informação 
de resposta, a pessoa ou a área que a dá, e as pessoas às 
quais ela é entregada sejam adequadas para que não haja 
espaço para outros incidentes.

Finalmente, a melhoria contínua inclui os processos que 
permitem aprender com os incidentes para proteger a 
universidades de outros erros similares no futuro. Se não 
se aprende com eles e não se tomam as ações corretivas 
necessárias, é como se nada tivesse sido feito.
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Como foi comentado nos capítulos iniciais, a universidade 
do século XXI apresenta um cenário de grandes e 
estimulantes desafios. A era digital, a globalização e o 
surgimento das novas gerações de alunos são os principais 
atores da problemática proposta.

As tecnologias de informação e comunicações são parte 
da dita problemática, porém desta vez são as ferramentas 
facilitadoras que permitem enfrentar de melhor modo 
este cenário que hoje se apresenta como uma realidade 
incipiente e que se aprofundará em um futuro próximo.

Aquelas instituições universitárias que tenham a 
capacidade de gerir de forma inteligente as TIC não estarão 
somente em condições de superar esta realidade, mas 
terão uma oportunidade única para se destacar. Deseja-
se, por outro lado, concluir esta publicação enunciando 
algumas oportunidades que hoje estão latentes, nas mãos 
das universidades da região. 

Plataformas e entornos da colaboração: o ensino e a 
pesquisa “em rede”, possibilitando a colaboração sem 
limites

O trabalho nas redes de cooperação e colaboração é uma 
ação importante para expandir a pesquisa de excelência. 
Corresponde às TIC prover a infraestrutura, como a 
conectividade e as ferramentas para o trabalho remoto e 
colaborativo, de maneira que a localização geográfica não 
seja um impedimento para o desenvolver das atividades 
com centros internacionais de excelência. A colaboração 
no âmbito do ensino permitirá um trabalho em rede 
que potencializará o trabalho individual a partir das 
contribuições dos grupos. 

Repositórios digitais: a possibilidade de armazenar e 
difundir o capital intelectual

O conhecimento gerado dentro das instituições é um 
indicador relevante para medir a excelência acadêmica 
de uma universidade. A publicação e divulgação da 
produção intelectual gerada pelos pesquisadores 
demonstra a dimensão do trabalho produzido. Os 
repositórios digitais são uma ferramenta adequada para 
a difusão deste conhecimento de forma global. Porém, 

a possibilidade de gerar um reservatório do capital 
intelectual da universidade amplia em muito o horizonte, 
possibilitando que exista um lugar onde o maior ativo 
que uma instituição tenha, que é o conhecimento de seus 
integrantes, possa ser formalizado e compartilhado.

Big data: aproveitando o potencial dos dados para 
transformar a universidade

A quantidade de dados disponíveis hoje, a um clique, é 
desconcertante. Um adequado tratamento desta vasta 
quantidade é um desafio. As soluções de “big data” estão 
disponíveis para ajudar nesta questão. Mas além da 
quantidade, o problema que hoje se apresenta também 
diz respeito à veracidade da informação e sobre como 
esta pode ser usada para gerar verdadeiro conhecimento. 
As universidades devem estar preparadas, investindo em 
soluções de big data que permitam gerar, armazenar, 
processar e visualizar grandes volumes de dados, com a 
velocidade necessária para que possam ser de utilidade 
em um momento oportuno, que em muitos casos é 
em tempo real, assegurando também sua veracidade. 
Desta forma se podem gerar melhoras significativas 
em processos e novos serviços: uma universidade que 
potencialize suas possibilidades baseadas em dados. 

Móveis e conectividade sem fio: o dispositivo múltiplo, 
em qualquer momento e lugar, habilitando estratégias 
inovadoras.

Os alunos estão conectados ao mundo em todo momento 
e lugar, e os docentes e funcionários também podem 
estar. A tecnologia móvel impactou o ser humano 
de várias maneiras. As facilidades na vida pessoal se 
encontram totalmente integradas na dinâmica social; por 
outro lado, a mobilidade se tornou fundamental em um 
mundo corporativo para alavancar os negócios e gerar 
novas oportunidades.

As universidades precisam entender esta nova realidade e 
prover ambientes modernos para atrair as novas gerações. 
No entanto, precisa aproveitar, principalmente, entornos 
digitais que permitam aprender melhor. Dispositivos 
acessados online com os ambientes de aprendizagem, 

8.
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com o uso intensivo de jogos e laboratórios virtuais, 
comunicações sincronizadas e não sincronizadas como 
canais de comunicação, visualização em tempo real 
de material didático, etc., são os fatos que gerarão 
possibilidades diferenciadas para o desempenho 
acadêmico. São necessárias soluções tecnológicas 
que proporcionem as condições de acesso a tudo 
isso em qualquer momento, qualquer lugar, usando 
múltiplos dispositivos, com mecanismos apropriados de 
autenticação e autorização.

Portais de conteúdo multimídia e aplicações móveis: 
abrindo o conhecimento universitário para a sociedade

As universidades têm a obrigação de transformar 
a realidade social e econômica da América Latina 
através da educação. A educação aberta através dos 
MOOC (Massive Open Online Course) oferece para um 
grande número de alunos a oportunidade de acesso ao 
conhecimento, promovendo a inclusão. Também podem 
transformar a realidade social através da sua vinculação 
com a comunidade, difundindo conhecimentos e aportes 
de pesquisas para melhorar o meio em que vivemos. 
As tecnologias, com portais de difusão, aplicações 
móveis, WEB TV, etc., são a ponte entre as instituições e 
a sociedade. As universidades têm a oportunidade e a 
responsabilidade de gerar ou participar de projetos que 
habilitem essas plataformas e os conteúdos adequados 
para o desenvolvimento da sociedade.

Internet das coisas: um desafio da universidade 
inteligente

Talvez a maior de todas as oportunidades é a 
possibilidade de gerar um campus inteligente; a aplicação 
das tecnologias eletrônicas (digitais), incorporadas 
no campus com o objetivo de aumentar a inovação, o 
aprendizado, o conhecimento, e contribuir na resolução 
de problemas que permitam transformar a vida e o 
trabalho na universidade. Esta oportunidade é gerada pela 
“Internet das Coisas”, também conhecida como “Internet 
of Things”. Este conceito se refere aos assuntos do dia a 
dia, que podem ser lidos, reconhecidos, e dados internos 
de seu entorno que podem ser enviados, localizados e 
controlados através da internet. Desta forma as questões 
passam a ser ressignificadas e todos os processos que 
compõem a vida universitária podem ser repensados. 
Este campus inteligente pode ser pensado a partir de seis 
dimensões: governança inteligente, pessoas inteligentes, 
mobilidade inteligente, ambiente inteligente, modo de 

trabalho inteligente e economia inteligente. Desde já a 
universidade inteligente deve integrar e potencializar a 
Internet das Coisas com todos os conceitos interiores. 

Somente para entender melhor em que implica esta 
revolução, se pode recorrer a uma pequena quantidade 
de exemplos, como os sensores ambientais (temperatura, 
umidade, luz, etc.) enviando dados a controladores 
centrais que cuidam de ar condicionados, aquecedores, 
luminárias, etc., permitindo lugares mais confortáveis, 
econômicos e ecologicamente mais eficientes. Câmeras 
de videomonitoramento, sensores de movimento e 
sinalização inteligentes ajudando na segurança dos 
estabelecimentos e na organização interna. Livros e 
outros objetos com chip informando onde se encontram; 
sensores de lugares nos estacionamentos, ou dispositivos 
nos transportes que indiquem quanto tempo falta para o 
embarque dos passageiros, ou sensores nos assentos dos 
auditórios que avisem disponibilidade de lugar nos salões 
de conferência, etc. Tudo graças aos objetos enviando 
informação em tempo real nas aplicações móveis ou 
páginas de Internet, e possibilitando também gerar ações 
que as controlem.

A contribuição do setor de tecnologia da informação 
e comunicação para a transformação da sociedade é 
tão grande que a medição de seu impacto é difícil de 
mensurar. No entanto, é muito fácil de perceber. Para as 
universidades não é diferente. Os investimentos em TIC 
são fundamentais para o surgimento de novos serviços 
e inovações que podem transformar e potencializar as 
instituições. Porém, a incorporação destas tecnologias 
não deve ser feita de qualquer forma, e é por isso que 
é fundamental considerar o restante dos aspectos 
levantados nesta publicação para aproveitar essas 
oportunidades e não fracassar na tentativa.
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