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RESUMO 

 

Este estudo trata do avanço da importância da informação nas instituições e 

organizações como principal ativo de nossa sociedade. A metodologia utilizada foi a 

revisão bibliográfica e documental, com o objetivo de analisar a Gestão do 

Conhecimento, a Gestão das Instituições de Ensino Superior e as melhoras práticas 

e normas na área de Segurança da Informação, a serem aplicadas na Universidade 

do Estado da Bahia. Tendo como finalidade desenvolver uma proposta de uma 

Política de Segurança da Informação, observando os princípios da Organização 

Internacional de Normalização, representado no Brasil pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, juntamente com a legislação do Estado da Bahia e o regimento 

da Uneb, preceitos indispensáveis para criação das normas e regulamentos e definir 

padrões a serem adotados pelos usuários da informação da universidade. Atingidos 

estes objetivos, será possível constatar a relevância e aplicabilidade desta proposta: 

disponibilizar, a partir do Comitê Gestor de Segurança da Informação, formado pelos 

setores estratégicos, um recurso essencial para a proteção da informação, 

possibilitando uma melhor compreensão do valor da informação no âmbito 

acadêmico e administrativo, estabelecendo um elo entre os diversos setores e 

unidades, fomentando a mudança cultural e, ao mesmo tempo, iniciando um 

processo de socialização e difusão do conhecimento das TICs. 

 

Palavras-chave: Segurança da Informação. Instituição de Ensino Superior. 

Tecnologia da Informação e Comunicação. Educação Digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with the advance of the importance of information in institutions and 

organizations as the main asset of our society. The methodology used was the 

bibliographical and documentary review, with the objective of analyzing the 

Knowledge Management, Management of Higher Education Institutions and the best 

practices and norms in the Information Security area, to be applied at the State 

University of Bahia. With the purpose of developing a proposal for an Information 

Security Policy, observing the principles of the International Organization for 

Standardization, represented in Brazil by the Brazilian Association of Technical 

Standards, together with the legislation of the State of Bahia and the Uneb regiment, 

indispensable precepts for the creation of norms and regulations and defines 

standards to be adopted by information users of university. Having reached these 

objectives, it was possible to verify the relevance and applicability of this proposal: to 

provide, from the Information Security Management Committee, formed by the 

strategic sectors, an essential resource for the protection of information, enabling a 

better understanding of the value of information in the scope academic and 

administrative, establishing a link between the various sectors and units, fostering 

cultural change and, at the same time, initiating a process of socialization and 

diffusion of ICT knowledge. 

 

Keywords: Information Security. Higher Education Institution. Information and 

Communication Technology. Digital education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem o objetivo de definir o escopo deste estudo, destacando a 

importância do tema principal do trabalho, proposta de uma Política de Segurança 

da Informação, com foco específico na relação dos processos acadêmicos e 

organizacionais com a tecnologia de maneira responsável visando evitar 

vulnerabilidades a ameaças internas e externas. 

Quase todas as nossas atividades são regidas de uma forma ou de outra por 

regras/leis. As leis visam controlar ou modificar nosso comportamento. Como seria o 

mundo sem regras, normas e leis? Sem elas o mundo estaria uma desordem. As leis 

e os regulamentos servem para dar limites às pessoas e conscientizar sobre seus 

atos, ou seja, saber o que é certo e errado. Desde que indivíduos começaram a se 

associar com outras pessoas a fim de viver em sociedade, as leis têm sido o 

elemento aglutinante. São criadas pela e para a sociedade. São validadas e 

examinadas por um organismo reconhecido e refletem o consenso da coletividade, 

sobre um determinado tema, em um dado momento da história. São evolutivas e o 

gatilho de uma revisão deve ser a necessidade da própria sociedade (BATTAGIN, 

2016). 

Como exemplo, na área de Tecnologia da Informação (TI), existem normas e 

procedimentos que precisam ser exercidos para garantir o adequado acesso as 

informações. Surgindo então as políticas de segurança da informação que são, de 

modo geral, expressas como códigos de conduta aos quais os usuários dos 

sistemas computacionais devem se adaptar inteiramente. Porém, não se vê um 

debate adequado sobre o grau de aceitação dos usuários a estas políticas, nem se 

expõem questões sobre o impacto, usualmente considerável, por elas causado 

sobre o ambiente e sobre o comportamento daqueles que as devem seguir. 

Quando o tema segurança é tratado, as pessoas relacionam o assunto a 

invasões por hackers1 e vulnerabilidades2 em sistemas, onde a compreensão básica 

                                                           
1 Pessoas com habilidades em programação de computadores que exploram as falhas dos protocolos, suas 

propriedades e suas formas de controle (SILVEIRA, 2010, p. 38). 
2 Segundo (SÊMOLA, 2014) é uma fraqueza de um ativo que poderia ser potencialmente explorada por uma ou 

mais ameaças. 



14 
 

 

é de que a organização necessita de um bom antivírus3, um firewall4 e ter todos os 

seus patches5 aplicados no ambiente tecnológico. Não há dúvida de que são 

questões importantes, porém a Segurança da Informação (SI) não está limitada a 

somente esses pontos. Não adianta fazer investimentos em tecnologias de última 

geração e deixar de lado o fator humano. Já que o elo mais fraco na segurança da 

informação são as pessoas, estas devem ter um foco maior na tentativa de 

conscientizá-las do destaque que elas têm nesse quesito, afirmam Campos e Prado 

(2013). Portanto, há uma necessidade muito grande de capacitar os usuários, 

principalmente os mais novos, recém-admitidos, nos conceitos e boas práticas de 

segurança, evitando assim os maus hábitos no mundo virtual, conforme a figura 1 

exemplifica. 

 

Figura 1 - A aprendizagem contínua em SI. 

 

                                                           
3 Programa de proteção do computador que detecta e elimina os vírus (certos programas danosos) nele 

existentes, assim como impede sua instalação e propagação (DICIO, 2017). 
4 Sistema de segurança ou mecanismo desenvolvido para evitar que, através da Internet, hackers ou programas 

de conteúdo duvidoso tenham acesso a um computador (DICIO, 2017). 
5 Um patch é um programa de computador criado para atualizar ou corrigir um software de forma a melhorar 
sua usabilidade ou performance (TECMUNDO 2012). 
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Fonte: NIST 800-50, 2016, p. 19, adaptado. 

Crespo (2010) assegura que a conscientização e treinamento das pessoas 

para o uso das tecnologias atribui-lhes desempenho adequado, ético e com a 

minimização de riscos. Diz ainda que educar digitalmente não pode ser 

simplesmente ensinar a utilizar, na prática, a tecnologia, como o envio de uma 

mensagem de texto pelo aparelho celular ou de se fazer uma vídeo-chamada entre 

computadores. É deixar as pessoas aptas diante da fluência de informações e da 

quantidade excessiva de novos aparelhos eletrônicos, atuar adequadamente. 

É necessário saber o que se faz com os dispositivos tecnológicos, sob pena 

de termos analfabetos digitais6, isto é, apto a dominar redes sociais, jogos e 

aplicativos7 e inapto para realizar pesquisas ou desenvolver documentos, planilhas 

de forma aceitável em um ambiente profissional ou de estudo. 

A educação digital é indispensável para que a Segurança da Informação seja 

exercida com efetividade. Crespo (2010) reforça esta ideia sugerindo que a solução 

completa para a Segurança da Informação (SI) abrangeria a elaboração de política 

de segurança corporativa; normas e padrões a serem seguidos por todos os 

usuários; educação e capacitação pessoal; recursos e ferramentas específicas para 

a segurança. 

Marçula (2010) garante que uma forma econômica das instituições atingirem 

uma segurança mínima é pela educação. Padrões de proteção devem ser 

disseminados nos campi para que os usuários sejam educados e habilitados para 

utilização correta da computação. Os usuários devem ser auxiliados para que 

possam fazer de modo seguro o uso da Internet, fomentando uma cultura de 

educação digital. O fato de a informação encontrar-se exposta a diversos tipos de 

ameaças e ataques, seja através de meios físicos, lógicos ou humanos, requer 

atenção especial, pois as pessoas devem se conscientizar que fazem parte do 

problema. Toda organização tem que objetivar garantir segurança para o seu 

principal patrimônio: a informação. 

                                                           
6 Pessoas despreparadas para lidar com os sistemas computacionais e com suas redes de 

informação (DIMENSTEIN, 1997). 
7 Software que processa dados para o usuário [...] muitas vezes chamado de "programa de 

produtividade", como um navegador da Web, planilha eletrônica, processador de texto, banco de 
dados ou programa de e-mail (MAG. 2017). 
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Neste contexto Sousa (2010) diz que a universidade surge como o lócus do 

conceito de comunidade acadêmica, que se constitui numa relação com o 

conhecimento como um bem público, aliado à liberdade acadêmica, à esfera pública 

e à universidade, sendo independente do Estado e do mercado e baseando-se num 

contrato com a sociedade no qual o Estado providencia o financiamento necessário. 

Jongbloed (2004, p. 354) coloca que: 
 

[...] um bem público é caracterizado pela não rivalidade no consumo (o 
consumo de uma pessoa não interfere com o de outra) e pela não-
excludabilidade (a exclusão de outros do consumo não é possível: os 
benefícios espalham-se pela comunidade inteira) [...]. 

 

Varela (2008, p. 30) afirma que a universidade busca reforçar o acesso à 

informação tendo a produção e difusão do conhecimento como algo em comum a 

todos os acadêmicos e que estrutura vários aspectos da vida acadêmica. 

A análise dos temas anteriormente propostos é extremamente pertinente ao 

âmbito da segurança da informação, uma vez que neste âmbito é comum deparar-se 

com o seguinte problema: implementam-se regras (genericamente chamadas 

“políticas”) que se mostram inadequadas ao ambiente organizacional, sendo 

rechaçadas pelos usuários como inadequadas, impraticáveis ou extremamente 

invasivas. Com o intuito de reduzir esta aversão e de contemplar questões de fato 

pertinentes, propõe-se a análise do comportamento dos usuários ante a segurança 

da informação, idealmente em dois momentos, prévia e posteriormente à adoção de 

tais regras. 

O cumprimento as regras é um ato social, formado pelos conceitos próprios 

de cada pessoa e descrito pelas atitudes realizadas em respeito às normas legais. 

Consequentemente a avaliação do entendimento reside na observação das práticas 

adotadas, o que atribui um papel extremamente importante à compreensão do lócus 

de convívio, e que se reflete no conceito de nível de entendimento e o modo de agir 

social. O grau com que determinada regra é aplicada reflete a sua incorporação 

pelos indivíduos pertencentes ao contexto social do qual ela emana. 

Por mais que a interpretação seja moldada por experiências pessoais, esta 

representação deve se dar de tal modo que possa ser perceptível de maneira o mais 

uniforme possível por todos os que devem segui-la, evitando ambiguidades 

linguísticas e reduzindo os mal-entendidos. Regras devem ser formuladas sem 

ambiguidade e adequadamente aplicadas, orientam Marciano e Lima-Marques 
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(2006), o que exige, por vezes, elevada carga de julgamentos e percepções, tanto 

de seus formuladores, quanto daqueles que se espera que as sigam, além de uma 

prática coerentemente alinhada com a sua formulação. Afirmo, então, que as 

instituições e organizações podem ser transformadas, e inclusive substancialmente 

modificadas, pela restruturação de seus componentes. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente devido à falta de formalização de normas de SI, a situação da 

infraestrutura chegou a um estado inquietante, pois não se desenvolve da mesma 

forma que a instituição, embora a equipe de TI se esforce para garantir o bom 

funcionamento e o atendimento aos usuários, não consegue atingir de forma efetiva 

os objetivos, devido a nenhuma política de segurança definida. 

Medidas políticas sobrepõe-se às ações de assunto técnico, o que gera 

frequentemente vários problemas que afetam à informação em última instância. É 

imprescindível definir os níveis de acesso, tanto dos dados contidos em nossos 

servidores quanto dos dados gerados pelos sistemas. 

O setor de Suporte e Infraestrutura de Redes da Gerência de Informática 

(GERINF) que está ligado à Unidade de Desenvolvimento Organizacional (UDO) 

constatou que a Uneb está vulnerável a vários tipos de ameaças, como físicas, 

tecnológicas e humanas diariamente e que a Gerinf atua, sem uma política de 

acesso ou segurança dos dados, de forma “sob demanda”, ou seja, quando as 

falhas e ameaças aparecem.  

A Gestão da Segurança da Informação busca o alinhamento entre as 

necessidades organizacionais de segurança e o gerenciamento dos sistemas de 

informação8 (GSIC, 2010). Porém sem uma Política de Segurança da Informação 

(PSI) formalizada e compartilhada entre a comunidade não teremos uma atuação de 

qualidade. Precisamos atuar de forma preventiva9 e não apenas reativa10; favorecer 

                                                           
8 Todo sistema que manipulam dados e gera informação, usando ou não recursos de tecnologia da 

informação. 
9 Prevenir vem de dispor com antecipação (algo) de modo que se evite mal ou dano; impedir; impedir 

que aconteça; proibir; tomar medidas que evitem (algo), com antecipação; evitar; avisar, informar 
com antecedência; providenciar com antecedência; preparar-se; premunir-se, equipar-se. 

10 Reagir quer dizer agir em consequência da ação de outro; agir em resposta a um estímulo; opor 

uma ação (a outra contrária); opor-se, resistir. 
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a organicidade11 e unicidade12 da universidade. É necessário que medidas de 

segurança sejam tomadas. Os procedimentos, regras ou normas realmente 

precisam ser utilizados por todos, independentemente de qual cargo exercem na 

organização, os usuários precisam conhecer mais detalhadamente tais conceitos 

para que haja uma aplicação eficaz13. Pois, não podemos considerar a informação 

como um produto final, mas sim, o ponto de partida que leva a um processo de 

tomada de decisão. 

Justifica-se a importância desta pesquisa, pois a informação, insumo 

primordial que envolve a criação de significado, construção do conhecimento e 

desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior (IES), ver figura 2, necessita de 

um modelo para sua aplicação em conformidade com as melhores normas e práticas 

internacionais utilizadas, sobre tudo a Uneb pois como entidade da Administração 

Pública do Poder Executivo Estadual precisa estar em conformidade com a PSI do 

Estado. 

 

Figura 2 - Gradação, da Informação à Universidade. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

                                                           
11 É a capacidade de fazer com que as ideias, discussões e orientações de um movimento percorram 

todo o corpo de uma organização e se articulem, de forma permanente, para garantir a unidade de 
pensamento e de ação. 

12 Qualidade ou estado de ser único; singularidade. 
13 Tem a ver com durabilidade e qualidade, consiste em fazer as coisas certas. 
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1.2. QUESTÃO DA PESQUISA  

 

Os conceitos de liberdade e libertinagem são fundamentais no processo de 

tomada de decisão nas organizações. É reconhecido na autonomia da vontade de 

Kant (1995) que a liberdade consiste na propriedade da vontade. 

 

[...] vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto 
racionais, e liberdade seria a propriedade desta causalidade, pela qual pode 
ser eficiente, independentemente de causas estranhas que a determinem 
[...]. (KANT, 1995, p. 101). 

 

Por ser livre, o homem age conforme sua consciência, mas isso não quer 

dizer que ele deve agir de qualquer forma. Dizia Kant que “a vontade, por de certa 

forma governar os desejos do homem, pode levá-lo à fortuna, ou até mesmo à 

desgraça”. 

Por outro lado, De Souza (2008) também afirma que a libertinagem é fruto de 

um uso errado da liberdade, demonstra irresponsabilidade, que pode prejudicar não 

só a própria pessoa, mas outras pessoas também. Em muitos casos, a libertinagem 

é traduzida por uma ausência de regras, podendo gerar diversas ameaças. 

Segundo os princípios gerais da legalidade em (DIAS, 2000), na atividade 

particular tudo o que não está proibido é permitido; já na Administração Pública tudo 

o que não está permitido é proibido. Bem, na prática sabe-se que no mundo diversas 

instituições e governos sofrem com incidentes em Segurança da Informação e 

Comunicação (SIC), como ataques a servidores, vazamento e perda de dados, 

como os exemplos dos escândalos de espionagem da NSA14, ou ainda o roubo de 

mais de um milhão de dados do banco de dados da Drupal15, fraudes em sites e 

indisponibilidade de informações.  

Diversas instituições de ensino utilizam Sistemas de Gerenciamento de 

Conteúdo (do inglês Content Management System – CMS) para produzir conteúdo 

de website informa Chagas (2008). Porém não se atentam o quanto as plataformas 

de CMS são alvos de ataques e portas de vulnerabilidades da informação, ver 

gráfico 1, devido sobretudo por falta de atualização de suas versões. A Uneb não é 

                                                           
14 Agência de Segurança Nacional (em inglês: National Security Agency - NSA) 
15 Drupal: Plataforma CMS. 
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uma exceção. O WordPress16 é o CMS mais utilizado pela instituição chegando a 

90% dos seus sites e com 30% do total não atualizados. 

 

Gráfico 1 - Percentual de ataques em Plataformas de CMS no mundo. 

 
Fonte: O autor (base SSLNET, 2017). 

 

 

O lócus da pesquisa será no campus I, Salvador, da Universidade do Estado 

da Bahia (Uneb), uma Instituição de Ensino Superior Pública Multicampi, que possui 

ao todo 24 campi e 29 departamentos. Há trinta anos foi iniciado o setor de 

processamento de dados na Uneb. Foi estabelecido, no campus I, à otimização dos 

processos tecnológicos e foi difundindo-se pelos campi do interior, formando “ilhas 

de informação” entre setores e departamentos acadêmicos e administrativos. 

Diversos sistemas foram implantados com nenhuma ou pouca integração de dados, 

promovendo insegurança nas informações geradas e dificultando a padronização e a 

segurança da informação;  

A forma como as pessoas na universidade utilizava os recursos de 

informação vem mudado bastante nos últimos anos. A integração de sistemas é uma 

das soluções para o desenvolvimento das operações tanto acadêmicas quanto 

                                                           
16 WordPress é um aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo para web, escrito em PHP 
com banco de dados MySQL, voltado principalmente para a criação de sites e blogs via web. 
https://br.wordpress.com 
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administrativas. A Uneb possui mais de cinco mil usuários17 (GERINF, 2018) em 

atividade na sua rede, utilizando serviços diversos como e-mails, arquivos, 

documentos e sistemas, além dos mais de quarenta mil estudantes que utilizam a 

internet universitária em suas pesquisas e interações entre eles e os setores e/ou 

departamentos. Com isso, respeitando o grau de acesso e interação na organização, 

faz-se necessário à união dos setores de TI e Recursos Humanos (RH), capacitando 

os usuários em gestão da segurança da informação. Sendo o primeiro e mais 

importante aspecto da SI a política de segurança segundo Peltier (2013). 

O que nos leva a questão da pesquisa: A implantação de uma Política de 

Segurança da Informação pode contribuir de que forma para o aumento da eficiência 

e melhoria de qualidade dos serviços prestados pela universidade? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Proposição de uma Política de Segurança da Informação para Universidade 

do Estado da Bahia - Uneb, com o foco na comunidade acadêmica. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Desenvolver pesquisa documental de normas e procedimentos existentes; 

• Levantar dados nos setores estratégicos para a gestão da segurança de 

informação; 

• Desenvolver a proposta da Política de Segurança da Informação; 

• Validar proposta junto à gestão superior da Uneb. 

 

A fundamentação teórica, registrada, a seguir, assinala definições, conceitos 

e termos procurando reunir as principais investigações conduzidas na área da 

gestão da SIC. 

 

                                                           
17 Funcionários, prestadores de serviço, estagiários, diretores, docentes, discentes, gestores, 
técnicos, utilizadores de informação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estudo do estado da arte da segurança dos sistemas de informação será 

focado nas Diretrizes da SIC (BAHIA, 2011) do Governo do Estado da Bahia, nas 

boas práticas da SIC, na temática da continuidade do negócio e nos resultados 

apresentados em artigos científicos sobre o papel do utilizador na segurança dos 

sistemas de informação. Primeiramente o apoio da Gestão da Informação (GI) e do 

Conhecimento na seção 2.1 visa maior eficiência na área de Segurança da 

Informação através do compartilhamento de informações e de ações integradas 

entre diversos atores, assim como na seção 2.2 a Gestão de Instituições de Ensino 

Superior (IES) contribui para entender as práticas utilizadas na implantação de PSI 

em atividades acadêmicas e na percepção de suas particularidades culturais; e por 

último na seção 2.3 sobre a Segurança da Informação trazendo processos de 

segurança, estabelecendo objetivos e definindo responsabilidades. 

 

2.1. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

Antes de pensarmos sobre Gestão do Conhecimento (GC), vamos analisar a 

relação entre dados, informação e conhecimento. Segundo Alavi (2001, p. 111) os 

dados são fatos, números brutos; as informações são dados processados / 

interpretados e o conhecimento é informação personalizada. Ela afirma que a GC se 

concentra em expor os indivíduos a informações potencialmente úteis e facilitar a 

assimilação de informações. 

 

Como o conhecimento é personalizado, para que o conhecimento de um 
indivíduo ou de um grupo seja útil para os outros, deve ser expresso de 
forma a ser interpretável pelos receptores. O armazenamento de 
informações é de pouco valor; apenas a informação que é processada 
ativamente na mente de um indivíduo por meio de um processo de reflexão, 
esclarecimento ou aprendizado pode ser útil. (ALAVI, 2001) 

 

Se o conhecimento é um processo, então o enfoque de gestão do 

conhecimento está no fluxo de conhecimento e nos processos de criação, 

compartilhamento e distribuição de conhecimento. Alavi (2001) discorre que a GC 

possui ainda o objetivo de controlar, facilitar o acesso e manter um gerenciamento 

integrado sobre as informações em seus diversos meios. 
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Ao se tratar de dado, informação e conhecimento, o único que é diretamente 

mensurável é o dado. Ou seja, é o único que pode ser tratado pelos sistemas 

informatizados. Os sistemas de informação facilitam os métodos de obtenção de 

informações com base em uma grande quantidade de dados, e os sistemas de GC 

podem ajudar a organizar o conhecimento de uma instituição, contudo, tanto 

informação quanto conhecimento habitam apenas na mente humana. Valentim 

(2003) expõe que cada pessoa tem sua forma de “olhar o mundo”, cada organização 

tem sua própria cultura organizacional. Já para Crozatti (1998), a cultura 

organizacional é um conjunto de valores e crenças compartilhados que geram certas 

regras e padrões de comportamento. 

Oda (2008) define que a Organização, etimologicamente, provém do grego 

“organon” que significa “órgão”, daí atentam-se com os órgãos (empresas, 

instituições ou entidades), criados pelo homem para o desempenho de certas 

funções, com vista a atingir fins determinados. Percebe que há uma combinação de 

esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos.  

De acordo com Chiavenato (2002), uma organização complexa é resultado de 

um conjunto de partes interdependentes que, unidas, formam um todo, que, por sua 

vez, é interdependente de um ambiente mais amplo. Caracterizam-se por um 

elevado grau de complexidade na estrutura e nos processos devido ao grande 

tamanho (proporções maiores) ou a natureza das operações. 

Trabalhar a cultura organizacional visando a GC demanda tempo, energia e 

planejamento. A gestão do conhecimento é um processo dinâmico, não sendo 

possível definir com exatidão quando o indivíduo está criando conhecimento (tácito), 

do momento que está socializando (explícito) (VALENTIM, 2003). 

Chiavenato (2003) enfatiza que o controle é uma estrutura manual ou 

sistêmica que diminui ou acaba com a possibilidade de eventos dos riscos do 

negócio. É desenvolvido para garantir, com razoável margem de segurança, que os 

seguintes objetivos serão atingidos: 

 

• Desempenho e eficiência das operações; 

• Confiabilidade dos relatórios; e 

• Conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. 
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Os sistemas sociais18 precisam utilizar forças de controle para reduzir a 

variabilidade e a instabilidade das ações humanas (CHIAVENATO, 2003, p. 485).  

Além disso, Lawrence e Lorsch (1973) defendem que o ato de segmentar a 

organização em departamentos influencia o comportamento dos membros dela em 

vários aspectos, sobretudo nota-se uma grande diferenciação nos relacionamentos 

quando há diferenças tecnológicas. 

 

2.1.1. Objetivos da Gestão do Conhecimento 

 

Segue alguns dos principais objetivos conforme a Teoria Geral da 

Administração de (CHIAVENATO, 2002): 

 

• Disponibilizar a massa de informação organizacional, compartilhando as 

melhores práticas e tecnologias; 

• Identificar e mapear dos ativos de informações e de conhecimento e 

interconectados a qualquer organização (Memória Organizacional); 

• Ressignificar aos dados tornando-os úteis e funcionais transformando-os em 

informação essencial ao nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. 

• Organizar e adicionar lógica aos dados de forma a deixá-los inteligíveis. 

• Expandir a produção de serviços com maior qualidade aumentando o valor de 

seus bens intangíveis, como as pessoas, know-how, softwares, licenças e 

pesquisas. 

 

2.1.2. Sistemas de Gestão do Conhecimento 

 

Os Sistemas de Gestão do Conhecimento (SGC), conforme Alavi (2001) são 

recursos de TI que ajudam as ações organizacionais da Gestão do Conhecimento 

como identificação, concepção, apresentação e difusão do conhecimento dentro do 

contexto corporativo. A autora ainda argumenta que o objetivo do SGC é apoiar a 

criação, transferência e aplicação de conhecimento nas organizações. 

Existem diversas opções de software que facilitam as iniciativas de Gestão do 

Conhecimento, como: o Joomla! framework19 para desenvolvimento de portais 

                                                           
18 Organizações, instituições (STOCKINGER, 2001). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_Organizacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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corporativos; o Moodle, ambiente de aprendizagem virtual, permitindo 

gerenciamento de conteúdo além de disponibilizar ferramentas de colaboração; o 

.LRN, framework utilizado por organizações com foco em educação, governo no 

desenvolvimento de aplicações e-learning20. 

A GI e GC transcorrem todo ambiente organizacional (VALENTIM, 2005), 

logo, a GI deve focar sua ação junto aos fluxos formais21 e a GC deve focar sua 

ação junto aos fluxos informais22 no âmbito corporativo, ver figura 3, uma vez que 

uma retroalimenta a outra.  

 

Figura 3 - Fluxos formais e informais. 

 
Fonte: VALENTIM, 2005. 

 

Alavi (2001) propõe que a tecnologia pode apoiar a aplicação de 

conhecimentos incorporando o conhecimento em rotinas organizacionais. 

Procedimentos culturais podem ser incorporados em TI para que os próprios 

                                                                                                                                                                                     
19 é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para um domínio de um 

subsistema da aplicação (FAYAD e  SCHMIDT, 1999). 
20 É o uso da tecnologia de rede para projetar, entregar, selecionar, administrar e ampliar o 

aprendizado (MASIE, 1999). 
21 Relacionado à informação que perpassa formalmente as diferentes unidades de trabalho como 

diretorias, gerências, departamentos, setores, por meio de memorandos, atas, relatórios, planilhas, 
e-mails, etc. 

22 Relacionado à informação gerada/comunicada entre as pessoas, por meio das relações humanas 

construídas nas diferentes unidades de trabalho (VALENTIM, 2005). 
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sistemas se tornem exemplos de normas organizacionais. Fazendo-se necessário a 

compreensão de gestão em IES e o mapeamento dessas rotinas. 

 

2.2. GESTÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

É impraticável ignorar a complexidade das organizações educacionais caso 

se queira melhor compreender a sua realidade, comportamento e desempenho 

lembra Meyer Jr (2014). Administrar uma organização acadêmica, cuja missão é 

promover educação, requer visão, intuição, sensibilidade e o uso de ferramentas 

administrativas adequadas às especificidades deste tipo de organização. 

Tachizawa e Andrade (1999) afirmam que as organizações de modo geral e 

em particular as IES exigem mais ênfase no gerenciamento do conhecimento e não 

apenas na administração de dados ou informações. Nesta perspectiva, a abordagem 

dos autores quanto à necessidade de articulação entre práticas acadêmicas e 

práticas gerenciais na gestão das universidades, para que sejam impulsionados e 

captados os aspectos centrais dessas mudanças, parecem esclarecedoras. 

Salientam também Tachizawa e Andrade (1999) que o processo de gestão nas IES 

públicas desenvolve-se levando em consideração a natureza de ação ensino, 

pesquisa e extensão; a estrutura colegiada para tomada de decisão; e a 

especificidade dos recursos humanos que compõe o quadro permanente, sejam 

docentes ou servidores técnico-administrativos, suas crenças e valores. 

Para Morin (2005) e Santos (2007) a velocidade e alcance das 

transformações nas últimas décadas, estimuladas pelo grande avanço científico e 

tecnológico na sociedade do conhecimento e da informação, provocam nas 

organizações à dura tarefa de repensar sua legitimidade social e rever as bases que 

até então sustentaram seu desenvolvimento, seu progresso e sua razão de ser, no 

contexto das mudanças naquilo que se acredita e das tensões entre modernidade e 

pós-modernidade. 

Já para Meyer Jr (2014), o fato de inexistir uma teoria própria23 tem 

impulsionado os gestores universitários a buscarem conhecimento e práticas 

utilizadas no setor empresarial, no qual se concentra a essência da teoria 

administrativa e no qual a administração é, por excelência, mais praticada, 

                                                           
23 Teoria de Gestão Universitária, Meyer (2014). 
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incorporando-as em vários setores e áreas da organização universitária. Blau (1984) 

complementa considerando que as ações da universidade implicam em atividades 

como seleção e admissão de estudantes, seleção e contratação de docentes, 

aquisição de equipamentos, material de consumo e serviços, captação e gestão de 

recursos financeiros, etc., apresentando desta forma semelhança com qualquer 

outra organização em decorrência da estrutura administrativa. 

Os autores propõem uma administração baseada em evidências alertando 

aos administradores a buscarem as melhores práticas comprovadamente 

evidenciadas para suas organizações. As melhores práticas são validadas pelas 

melhores evidências, reveladas pelas boas práticas e pesquisas sólidas e não pelo 

modismo. Para Meyer Jr (2014) a ideia de “universidade”, como instituição social, 

vem se modificando ao longo do tempo. O conceito mais atual revela uma instituição 

na qual ensino e pesquisa mesclam-se, para responder às demandas sociais e às 

expectativas de seus inúmeros stakeholders24, desempenhando uma função crítica 

da própria sociedade. 

Os processos de tomada de decisão na universidade são de forma colegiada, 

submetendo às seguintes estruturas institucionais a fatores diversos indicados na 

figura 4. 

Figura 4 - Influência nas Estruturas Institucionais. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

                                                           
24 O termo “stakeholders” foi criado para designar todas as pessoas ou empresas que, de alguma 

maneira, são influenciadas pelas ações de uma organização (WRIGHT, KROLL, PARNELL 2000). 
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A decisão colegiada requer conhecimento do funcionamento da gestão 

universitária, maturidade e capacidade de perceber a relevância do fazer coletivo em 

detrimento do particular, defende Favero (1999). Assim sendo, os conflitos nela 

existentes deveriam situar-nos no plano da busca de elementos novos e melhores 

para a instituição, e não naquele dos interesses pessoais ou das atitudes de 

dominação e imposição. Hardy e Fachin (1996) trazem que a adesão a valores 

profissionais, em vez de objetivos organizacionais, é o que une os membros entre si. 

Favero (1999) defende que a universidade deve ser entendida como um lócus 

de pesquisas cientifica e tecnológicas, deve ser também o espaço onde se exerce o 

pensamento crítico, sem o qual esses avanços procederiam “às cegas”. Sendo, uma 

das formas pela qual a universidade pode desenvolver o pensamento crítico, 

segundo a autora, através da formação de profissionais capazes de exercerem 

papéis especializados em diferentes áreas do conhecimento. Tal formação deverá 

efetivar-se na preparação de sujeitos pensantes, capazes de buscar continuamente 

novos caminhos. Estando assim, a universidades, além de ser ou dever ser uma 

instancia de produção de conhecimento, de cultura e de tecnologia, seria também a 

instituição em que pessoas, cidadãos e profissionais recebem a formação desejada. 

Tachizawa e Andrade (1999) corrobora esta ideia afirmando que “não há IES que 

sobreviva às exigências dos novos tempos se as expectativas de seus clientes25 não 

forem ouvidas”. 

O contexto atual, com novas e renovadas demandas impostas às 

universidades, pressiona a busca de novas formas de atuação e de melhoria da 

qualidade dos serviços educacionais, desempenho e relevância dos serviços 

educacionais prestados. Meyer Jr (2014) reforçar que neste contexto, práticas são 

vistas como um processo dinâmico, complexo, interativo e social necessário para 

permitir as organizações universitárias integrarem esforços e agirem com estratégias 

adequadas respondendo aos desafios que se apresentam. Como veremos no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

                                                           
25 Entendam-se clientes aqui como alunos/estudantes (TACHIZAWA; ANDRADE, 1999). 
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2.3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Nesta seção, serão apresentados os conceitos relativos à segurança da 

informação, bem como questões que demonstram a importância da elaboração, 

implementação e divulgação da Política de Segurança da Informação. 

 

2.3.1 Conceitos e definições 

 

Definições, assim como perguntas e metáforas, são instrumentos para fazer pensar. 

Sua autoridade reside inteiramente na sua utilidade, não na sua correção. 

 

“Usamos definições a fim de delinear problemas que desejamos investigar, 
ou favorecer interesses que queremos promover. Em outras palavras, 
inventamos definições e as descartamos na medida em que servem aos 
nossos propósitos” (POSTMAN, 1980, p. 20). 

 

É necessário conhecer inicialmente o conceito de informação para depois nos 

aprofundar no tema de SI. Segundo Campos (2007), a informação é um conjunto de 

dados que representa um ponto de vista. 

  

Um dado processado é o que gera uma informação, a partir do seu 
processamento, ele passa a ser considerado uma informação, que pode 
gerar conhecimento. Portanto, pode-se entender o conhecimento como uma 
reflexão da informação, e esta, por conseguinte o resultado do processo de 
significação dos dados (CAMPOS, 2007, p. 29). 

 

Para Davenport (1998), dados são imprescindíveis para a criação da 

informação, que por sua vez, faz parte do processo de construção do conhecimento 

permitindo que este seja consolidado, ver figura 5. 

 
Figura 5 - Processo em fase de conhecimento. 

 
Fonte: O autor, 2018. 
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Lyra (2015) também traz de uma forma simples e direta, que a informação 

pode ser definida por um conjunto de dados tratados e organizados de tal maneira 

que tragam algum significado ou sentido dentro de um dado contexto. O que 

diferencia o uso da informação entre as organizações segundo Fontes (2012) é a 

necessidade de disponibilidade, a exigência de integridade e o rigor em relação ao 

sigilo que cada organização precisa para a sua informação. 

Devido a grande importância da informação em nossa sociedade, a obrigação 

de protegê-la passou a ser crucial para as organizações. A ABNT (2013) normatiza 

que a informação precisa ser protegida adequadamente de maneira a garantir a sua 

confidencialidade, integridade e disponibilidade. Desta forma faz-se necessário 

definir também o conceito de Segurança da Informação. 

A SI é definida por Sêmola (2014) como “uma área do conhecimento 

dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não autorizados, 

alterações indevidas ou sua indisponibilidade”. Como diria Lyra (2008, p. 4), 

 
Quando falamos em segurança da informação, estamos nos referindo a 
tomar ações para garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 
demais aspectos da segurança das informações dentro das necessidades 
do cliente. 

 

A segurança da informação é um processo da organização e deve considerar 

a informação tanto no ambiente convencional quanto no ambiente de tecnologia, 

lembra Fontes (2012). E mesmo considerando que a maior parte das informações de 

uma organização esteja no ambiente de tecnologia, a utilização da informação 

acontece pelas pessoas, e estas estão no ambiente convencional.  

E a política? Uma política nada mais é do que um conjunto de regras que 

determina como deve ser o comportamento de pessoas que tem qualquer tipo de 

relacionamento com a organização no que diz respeito as informações que são 

trocadas, enviadas ou recebidas (CAMPOS, 2007). 

 

2.3.2 Pilares de Segurança da Informação 

 

Verificado os conceitos expostos acima, percebe-se um aspecto comum a 

todos eles: os elementos “confidencialidade, integridade e disponibilidade” tais 

elementos são os três pilares da segurança da informação. 
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Disponibilidade: “Garantia de que a informação e os seus ativos associados 

estejam disponíveis para os usuários legítimos de forma oportuna” (BEAL, 2008, p.  

1). Ou seja, independente da finalidade, a informação deve estar disponível. 

Exemplo na figura 6. 

 

Figura 6 - Disponibilidade de Sistemas. 

 
Fonte: BEZERRA, 2016. 

 

A disponibilidade é a garantia de que os usuários26 autorizados obtenham 

acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário (ABNT, 

2013). O sistema deve estar disponível de forma que quando o usuário necessitar 

possa usar, define Reisswitz (2008). 

Confidencialidade: “Garantia de que o acesso à informação é restrito aos 

seus usuários legítimos” (BEAL, 2008, p. 1). Ou seja, seu acesso é permitido apenas 

a determinados usuários. Confidencialidade é a propriedade de que a informação 

não esteja disponível a quem não tem autorização nem esteja credenciado (IN 01 

GSIPR). A confidencialidade é apresentada sob o enfoque do sigilo, porém existe 

outro aspecto a considerar que é a ética de preservar ou guardar uma informação 

nem sempre classificada como sigilosa. Isto significa que nem sempre a informação 

tenha de receber um grau de sigilo para justificar a necessidade de medidas de 

proteção. A figura 7 exemplifica a quebra de sigilo no ambiente corporativo. 

 

 

                                                           
26 Que utiliza algo; que tem o direito de uso, mas não a propriedade (Dic. Michaelis). 
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Figura 7 - Quebra de Confiabilidade. 

 
Fonte: PEIXOTO, 2006. 

 

Integridade: A integridade é a garantia da exatidão e completeza da 

informação e dos métodos de processamento (ISO, 2014). “Garantir a integridade é 

permitir que a informação não seja modificada, alterada ou destruída sem 

autorização, que ela seja legítima e permaneça consistente”. (DANTAS, 2011, p11).  

“Toda informação deve ser mantida na mesma condição em que foi 

disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-la contra alterações indevidas, 

intencionais ou acidentais” (SÊMOLA, 2014, p. 45). Ou seja, informação não 

adulterada. Abaixo, na figura 8, tem-se o exemplo de falha de integridade. 

 
Figura 8 - Falha de integridade da informação. 

 
Fonte: O autor, 2018. 
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Convém ressaltar que essas propriedades, apesar de isoladas, apenas tem 

valor se complementares. Por exemplo, não adianta uma informação estar 

disponível se a mesma não estiver integra. 

 

2.3.3 Níveis de Segurança 

 

Com base na análise dos parâmetros mostrados anteriormente podemos 

chegar ao nível de segurança da informação. Um nivelamento de segurança pode 

seguir a seguinte classificação: 

 

• Irrestrito: Esta informação é pública, podendo ser utilizada por todos sem 

causar danos à organização. 

• Interna: Esta informação é aquela que a organização não tem interesse em 

divulgar, cujo acesso por parte de indivíduos externos a ela deve ser evitado. 

Entretanto, caso esta informação seja disponibilizada ela não causa danos 

sérios à organização. 

• Confidencial: Informação interna da organização cuja divulgação pode causar 

danos financeiros ou à imagem da organização. Essa divulgação pode gerar 

vantagens a eventuais concorrentes e perda de clientes. 

• Secreta: Informação interna, restrita a um grupo seleto dentro da organização. 

Sua integridade deve ser preservada a qualquer custo e o acesso bastante 

limitado e seguro. Esta é a informação considerada vital para a instituição. 

 

2.3.4 Classificação da informação 

 

A classificação da informação é fundamental para que as organizações 

possam direcionar os seus recursos para sistemas de segurança. Sabendo o nível 

de disponibilidade, confidencialidade e integridade das informações com quais a 

organização trabalha, esta pode gerar políticas de segurança da informação 

otimizadas e específicas para cada recurso. Para implementar uma boa política de 

segurança é necessário se conhecer a importância das diversas informações 

recebidas, utilizadas, armazenadas e transmitidas pela organização. Esta 

classificação da informação serve também para a organização conhecer melhor a o 

escopo, as rotas e necessidades de informação com que trabalha podendo fazer 
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com que a informação tenha o fluxo necessário para o bom desenvolvimento dos 

seus trabalhos. Todo o ciclo de vida da informação, conforme figura 9, deve ser 

objeto da política. 

 

Figura 9 - Ciclo de vida da Informação. 

 
Fonte: O autor (base SÊMOLA, 2014, p. 11). 

 

O manuseio ou uso da informação é a fase mais importante. É nessa etapa 

que os objetivos de integridade e disponibilidade tem destaque (BEAL, 2008). O 

armazenamento corresponde ao momento que a informação é guardada seja em 

um banco de dados, uma anotação em uma folha de papel, ou ainda, em um 

pendrive exposto na mesa de trabalho (SÊMOLA, 2014). Quanto mais capilar for a 

rede de transporte ou distribuição, mais eficiente será esta etapa. Fazendo chegar 

a informação certa a quem necessita dela para tomada de decisão (LYRA, 2008). 

Quando uma informação se torna obsoleta ou perde a utilidade para a organização, 

ela deve ser objeto de processo de descarte que obedeçam às normas legais, 

orienta Lyra (2015). Excluir dos repositórios de informação corporativos os dados e 

as informações inúteis melhoram o processo de gestão da informação como 
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economizando recurso de armazenamento, aumentando a rapidez e eficiência na 

localização da informação necessária dentre outros. 

Portanto é estrutural que seja desenvolvida e implantada a política de 

segurança da informação para que todas as ações de proteção dos recursos de 

informação sejam bem direcionadas e adequadas à organização. A política definirá 

as diretrizes, os limites e o direcionamento que a instituição deseja para os controles 

que serão implantados na proteção de suas informações.  

A instituição terá referenciais para definição do escopo que delimita o campo 

de ação dos controles que serão desenvolvidos e implantados, fazendo com que o 

processo de SI possa ser avaliado adequadamente e somente terá resultado 

positivo se a sua implantação for uma decisão estratégica da organização e 

consequentemente a direção apoie explicitamente o desenvolvimento, a implantação 

e a manutenção de processo de proteção da informação, enfatiza Fontes (2012). 

A melhor forma de evitar mal-uso das informações é educar seus usuários, 

assim é de vital importância que todo e qualquer usuário passe por uma formação 

antes de ter acesso às informações contidas no ambiente. Cada organização tem 

sua própria realidade e os níveis de segurança exigidos acabam sendo diferentes 

em cada uma (FONTES, 2006). A figura 10 mostra os benefícios da PSI ao longo do 

tempo. 

 

Figura 10 - Benefícios da PSI. 

 
Fonte: O autor (base FERREIRA, 2006). 
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2.3.5 Política de Segurança da Informação 

 

Para Castro (2002), a Política de Segurança da Informação é basicamente um 

manual de procedimentos que descreve como os recursos de que manipulam as 

informações da empresa devem ser protegidos e utilizados, e é o pilar da eficácia da 

Segurança da Informação, estabelecendo investimentos em recursos humanos e 

tecnológicos.  

Já Marciano e Lima-Marques (2006) detalham que uma política de segurança 

da informação é um conjunto de regras, normas e procedimentos que regulam como 

deve ser gerenciada e protegida a informação sensível, assim classificada pela 

organização ou pelo estado, além dos recursos e utilizadores que com ela 

interagem.  

É apresentado, na figura 11, a relação de interdependência entre as 

estruturas normativas: diretrizes, normas e procedimentos, ou seja, se existir algum 

procedimento que não tem relacionamento com nenhuma norma, e alguma norma 

não tiver relacionamento com alguma diretriz, então a política de segurança estará 

incorreta. Há a necessidade de passar por uma revisão (CAMPOS, 2007). 

 

Figura 11 - Visão conceitual da política de segurança. 

 
Fonte: CAMPOS, 2007. 
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A Diretriz (o que deve ser feito) é um documento elaborado pelo Comitê 

Gestor de Segurança da Informação (CSI) com base no planejamento estratégico27 

corporativo e informacional descrito pela alta administração da organização (IMA, 

2017). A partir dela é que são elaboradas e definidas as normas e procedimentos de 

Segurança da Informação. 

A Norma (regras) é a especificação da forma e controle em que será feita a 

segurança da informação na organização de uma forma tática28 (IMA, 2017). Cada 

norma está associada a uma diretriz e aquela origina diversos procedimentos. 

Já os Procedimentos (como fazer) são descrições passo a passo as 

atividades, responsáveis, evidências a serem produzidas, e ainda em um segundo 

momento, poderá ser adotado métricas que possibilitem a medida de eficiência e de 

nível de serviço auferido pelo processo (ABNT, 2005). Cada procedimento é 

documentado a partir de uma norma. 

Adotar a implantação dos modelos através destes três níveis, possibilita a 

formalização dos processos recomendados pelas melhores práticas, e distribui o 

escopo de cada recomendação nos diversos níveis da organização. 

O levantamento das questões, a recomendação dos controles e indicação dos 

riscos referentes à proteção da informação para organização é realizada pelo Gestor 

da Informação, sendo responsável pela gestão do processo de segurança da 

informação. Porém, é a direção e a área de negócio que devem definir o grau de 

rigor que devem ter os controles. 

Autores como Sêmola e Fontes apoiam que os controles sugeridos pela 

ABNT ISO /IEC 27002, são imprescindíveis e necessários para a construção de uma 

política de segurança da informação. Esta Norma fornece diretrizes para práticas de 

gestão de segurança da informação e normas de segurança da informação para as 

organizações, incluindo a seleção, implementação e o gerenciamento de controles, 

levando em consideração os ambientes de risco da segurança da informação da 

organização. As seções e objetivos de controles encontram-se no APÊNDICE H, e 

precisam ser considerados e analisados se serão acatados pela política da 

                                                           
27 É um processo gerencial que se refere à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para 

sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada 
(CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). 

28 É o planejamento realizado no nível intermediário da organização e ocupa-se, entre outras coisas, com a 
alocação de recursos. Integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, 
desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais (CHIAVENATO, 2003). 
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organização. A descrição completa dos controles deve ser consultada no texto 

integral da norma. 

Para cada investigação científica são empregados métodos, conhecimentos, 

técnicas e outros processos científicos que partem desde a apropriada elaboração 

do problema até a adequada apresentação dos resultados. Diante disso, no próximo 

capítulo serão relatados os métodos definidos para o alcance das respostas a 

questão-problema estabelecida neste trabalho. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

A pesquisa tem natureza aplicada, pois depende de dados que podem ser 

coletados de diversas formas como ambientes do negócio, normas, padrões e 

procedimentos de segurança, plataformas computacionais. Explora problemas do 

mundo real como pesquisar uma estratégia de trabalho ou investigar qual 

abordagem de um tratamento, como exemplo a ausência de política de segurança 

da informação formalizada na instituição pesquisada. Esta aplicação prática e 

imediata dos resultados é o que distingue a pesquisa aplicada da pesquisa básica, 

que se concentra em questões teóricas. 

De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem como 

motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus 

resultados com o objetivo de “contribuir para fins práticos, visando solução mais ou 

menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

A abordagem foi realizada sob a forma de Estudo de Caso, uma metodologia 

qualitativa que visa aprofundar uma ou poucas unidades, que podem ser uma 

pessoa, uma família, um produto ou uma instituição (GIL, 2009). Conforme Yin 

(2015) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método 

que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e análise de dados. 

Apresentamos um conjunto de diretrizes que visam orientar, de acordo com 

os princípios da governança pública29, a criação de novos sistemas de gestão de 

informação institucionais na Uneb. É nosso intento transformar tais diretrizes em 

cláusulas imperativas e práticas, a constar no Regimento (BAHIA, 2012) da 

Universidade, com objetivo de garantir que toda e qualquer ação voltada à criação 

de sistemas de gestão contribua, ao cabo, para a consolidação de uma gestão 

universitária transparente e, consequentemente, mais democrática.  

Cabe a Uneb como entidade da Administração Pública do Poder Executivo 

Estadual, em conformidade com a Política de Segurança da Informação do Estado 

da Bahia, conforme o Artigo 3º do Decreto 13473/11:  

• Gerir a SIC de forma permanente; de forma a garantir atualização e 

efetividade e continuidade do negócio.  
                                                           

29 A Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 



40 
 

 

• Mapear e avaliar periodicamente os processos de negócio quanto aos riscos 

da SIC; de forma a organizar e controlar os limites de riscos aceitáveis. 

• Inventariar, classificar e proteger adequadamente os ativos de informação; 

definindo quais são os ativos, seus responsáveis, seus níveis de proteção, 

etc.  

• Estabelecer processo de gestão para a prevenção de incidentes e a 

eliminação de fragilidades de Segurança da Informação; ou seja, detectar, 

identificar, avaliar e tratar de forma adequada qualquer situação que um ou 

mais ativos da informação estejam sob risco. 

• Elaborar e implementar programas de conscientização e capacitação em SIC 

de forma continuada; pois o usuário é o elo principal da corrente de 

segurança da informação. 

• Complementar, quando for pertinente, as normas de Segurança da 

Informação necessárias à operacionalização desta Política. Permitindo 

flexibilidade e capacidade de expansão. 

 

3.1. ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa envolveu três etapas básicas, ver figura 12. A primeira fase foi 

uma pesquisa documental, que envolveu as bases de informações produzidas pela 

Gerinf, procurando identificar os principais incidentes de seguranças, potencias 

ameaças e oportunidades em relação ao tema de segurança da informação e uma 

pesquisa bibliográfica que envolveu uma revisão de literatura sobre segurança da 

informação e uma leitura da norma ISO27002:2013, onde foram identificadas 14 

seções de controles de SI, 35 objetivos de controles, 114 controles e 1176 diretrizes, 

procedimentos e sugestões;  

A partir da qual foi elaborado, na segunda etapa, o instrumento de coleta de 

dados, um roteiro de entrevista, com a finalidade de avaliar, através de entrevistas 

presenciais e reuniões com setores estratégicos da universidade, a percepção da 

gestão com a SI e bem como para checar itens relacionados ao escopo do projeto;  

Na terceira etapa foi realizado uma análise dos dados coletados 

correlacionando-os com o intuito de elaborar o produto deste trabalho que é a 

proposta da PSI e concomitantemente a criação de uma cartilha de SI que visa 
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oferecer aos usuários a oportunidade de assimilar as normas implantadas para que 

eles desenvolvam da melhor maneira suas atividades. Esta cartilha é apoiada pelo 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2013–2017 da Uneb, no capítulo 10 

Políticas para a Área Meio, que propõem como metas para o período a elaboração 

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, políticas de acesso a serviços 

de TIC, capacitação continuada de pessoal, dentre outras ações. 

 

Figura 12 - Estrutura Metodológica da Pesquisa. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

3.1.1. Pesquisa Documental e Bibliográfica 

 

A Gerência de Informática, setor responsável pela área de TI da Uneb, 

forneceu documentos e relatórios gerenciais, APÊNDICE F, para que fossem 

analisados e oferecessem, por conseguinte, informações a respeito de quais 

procedimentos de controle de SI estavam em conformidade com as melhores 

práticas em segurança da informação. 

Conforme relatórios dos principais eventos de incidentes de segurança 

produzidos pela Gerinf, foram levantados análise de logs de riscos relacionados a 

segurança, vulnerabilidades, verificação de integridade de sistemas operacionais, 

identificação de acesso fora dos padrões e de sistemas e ferramentas não 

aprovadas pelo setor responsável. 
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Dentre as principais oportunidades relacionadas às normas a serem aplicadas 

na PSI está o Gerenciamento de direitos de acesso privilegiado, pois alguns padrões 

incorretos de utilização são detectados com frequência a exemplo do uso 

inapropriado de privilégios de administrador de sistemas em diversas unidades 

organizacionais da Uneb. 

Colaboração dos Coordenadores de Informática para que possamos diminuir 

os pontos de acesso a infecções, assim como tomar medidas proativas para 

regularizar as máquinas de acordo com o que é reconhecido oficialmente pela 

Instituição. 

 

3.1.2. Roteiro de entrevista 

 

A partir dos controles e diretrizes, previstos na norma NBR ISO/IEC 27002, 

foram elaboradas as perguntas utilizadas para coletar as informações, resultando 

num roteiro de entrevista semiestruturada abrangendo os 35 objetivos de controle de 

segurança da informação.  

Os participantes das entrevistas foram o gerente da área de TI e a pró-reitora 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Uneb, pois o primeiro trata da parte de 

tecnologia e o segundo da parte de pessoal, ativos estes essenciais na preparação 

da PSI. Outras áreas poderão ser consultadas posteriormente na criação do CSI.  

Pode-se evidenciar, na figura 13, as principais seções, da ISO 27002, 

abordadas nas questões do roteiro. Sendo que as Seções 07 (Segurança em 

Recursos Humanos) e 12 (Segurança nas Operações) foram as mais exploradas por 

se tratarem de pontos focais de cada área participante da entrevista. 

 

Figura 13 – Seções ISO no roteiro de entrevista. 

 
Fonte: O autor, 2018. 
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Durante os diálogos, as perguntas subjetivas tinham a finalidade de identificar 

se os objetivos de controles estavam sendo atendidos e quais mecanismos e 

ferramentas de SI estavam sendo utilizados para alcançar estes objetivos. Os 

entrevistados eram questionados, além disso, quanto à necessidade de a instituição 

adotar os controles associados aos objetivos e era solicitado que citasse quais 

controles eram efetivamente adotados.  

A vantagem na utilização deste tipo de abordagem foi a flexibilidade das 

respostas gerando informações quantitativas e qualitativas, ver APÊNDICES C e D. 

Dando a importância ao contato com a realidade pesquisada, em conjunto aos 

princípios teóricos que sustentam o estudo apresentado. 

Levando-se em consideração a apuração das informações gerenciais da 

Gerinf e dos princípios da Organização Internacional de Normalização junto aos 

argumentos dos gestores através de entrevistas, será exposta no próximo capítulo, a 

etapa de análise e correlação dos dados coletados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Diversas ações proativas vêm sendo utilizadas pelo Gerinf a exemplo dos 

relatórios de indicadores de gestão e de SI, ver APÊNDICE E, que serviram como 

base para análise, com intuito de reduzir brechas de segurança como e-mails falsos, 

acessos indevidos e instalações de softwares não autorizados pelo setor de TI da 

instituição. 

Foi realizado um trabalho de mapeamento de toda a estrutura organizacional 

da instituição junto com o Gabinete da Reitoria, UDO, PROAD, PROPLAN, PGDP, 

Protocolos, ver APÊNDICE A e B. Na figura 13, segue o organograma sintético com 

os agrupamentos das Unidades Organizacionais tendo como finalidade a adequação 

do nível hierárquico e, por conseguinte, a identificação dos níveis de acesso para 

cada uma das 573 unidades organizacionais reconhecidas, estabelecendo desta 

forma uma estrutura de gerenciamento, para iniciar e controlar a implementação da 

SI dentro da organização em conformidade descrito no controle 6.1.1 

Responsabilidades e papéis pela segurança da informação da ISO27002.  

 

Figura 13 - Organograma Sintético da Uneb. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (APÊNDICE A e B). 

Conforme controle 8.1.1 (ABNT, 2013), convém que o inventário dos ativos da 

instituição seja completo, atualizado, consistente e alinhado com outros inventários, 

abrindo caminho para o gerenciamento integrado e mais eficiente, permitindo que os 
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colaboradores tenham acesso às informações necessárias quanto aos ativos, 

quando e onde for necessário, de maneira confiável e íntegra. 

Foi apontado junto a Gerinf que 80% dos computadores da Uneb estão nos 

10 campi identificados no gráfico 2, sendo que o campus de Salvador possui 42% 

das máquinas em uso e quase 75% dos computadores ativos estão nos 29 

departamentos, aparecendo de forma consolidada no gráfico 3. Estás informações 

são essenciais para o acompanhamento dos ativos físicos da instituição, porém, 

sem uma formalização no processo de transferência das máquinas entre setores 

estes dados podem ficar comprometidos. 

 
Gráfico 2 - Número de Computadores por Campus. 

 
Fonte: Feito pelo autor (GERINF, 2018). 

 

Gráfico 3 - Computadores por Unidade Organizacionais. 

 
Fonte: Feito pelo autor (GERINF, 2018). 
 

Em 2017 a Gerinf estabeleceu uma parceria com a Microsoft implantando o 

uma suíte de aplicativos para escritório online, mais de 25 tipos ao todo, que oferece 
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acesso a vários serviços e softwares construídos em torno da plataforma Microsoft 

Office. Dentre editores de textos e apresentações, planilhas de cálculos e mídias 

sociais, o serviço de armazenamento, sincronismo e compartilhamento de arquivos, 

conhecido como OndeDrive30, contribuiu para redução do uso de pendrives31, 

conforme gráfico 4 - Tentativas de Infecção via USB32, um dos indicadores de maior 

incidência de tentativas de infecções por malwares33.  

Ainda assim necessitando de normatizar conforme seção 12 da ISO27002, 

APÊNDICE M, pois a vulnerabilidade via USB, torna qualquer dispositivo que a 

utiliza como porta de entrada para invasões, sendo um desafio decisivo para todas 

as organizações. 

 

Gráfico 4 - Tentativas de Infecções. 

 
Fonte: O autor (base GERINF, 2018). 

                                                           
30 OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. A nuvem é uma metáfora para 

uma rede global, usada pela primeira vez em referência à rede de telefone e agora comumente usada para 
representar a Internet. Fonte: https://azure.microsoft.com/pt-br/overview/cloud-computing-dictionary/ 

31 Memória USB Flash Drive, mais conhecido como pendrive, é um dispositivo constituído por uma 
memória flash e que possui a função de armazenamento de dados. Memória flash é um tipo de Dispositivo de 
armazenamento não volátil que pode ser eletricamente apagado e reprogramado (CERT.BR, 2017). 

32 USB - Universal Serial Bus é um tipo de conexão "ligar e usar" que permite a fácil conexão de 
periféricos sem a necessidade de desligar o computador. (http://www.usb.org/home) 

33 Abreviação de "malicious software". Software Malicioso com objetivo de infiltrar-se em um sistema 
de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, alterações ou roubo de 
informações (CERT.BR, 2017). 
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Ações da Gerinf de conscientização quanto ao uso de senhas de 

administrador dos sistemas operacionais, que devem ser utilizadas apenas por 

coordenadores de TI ou pessoal autorizado pelo setor de TI da Uneb, além da 

retirada da permissão de desinstalação do antivírus dos administradores locais vem 

fazendo que os índices de infecção por vírus nas máquinas tenham caído, ver 

gráfico 4 - Tentativas de Infecção por Vírus. Ainda assim, houve no último trimestre 

de 2017 uma mudança na tendência decrescente, pois a não normatização dessas 

ações faz com que os resultados não se mantenham. 

O número total de arquivos e o volume de armazenamento usados no 

OneDrive vem crescendo ao longo dos últimos 6 meses, tendo um aumento de 91% 

no número e arquivos, segundo gráfico 5, e uma expansão de 535% no volume de 

dados armazenados, gráfico 6. Revelando deste modo a importância de se ter uma 

norma com orientação a proteção de registros, conforme o primeiro objetivo de 

controle da seção 18 da ISO 27002, ver APÊNDICE M. 

 

Gráfico 5 - Arquivos utilizados. 

 
Fonte: GERINF, 2018. 

 

Gráfico 6 - Armazenamento usado no OneDrive. 

 
Fonte: GERINF, 2018. 
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Tendo em fevereiro de 2018 5350 contas em atividade de um total de 7266 

contas cadastradas, gráficos 7 e 8, ou seja, quase 74% dos usuários da Uneb 

utilizam os serviços de e-mail, ferramenta mais que essencial para as atividades 

institucionais e 66% destes, armazenam arquivos na nuvem via OneDrive. Convém 

que procedimentos e controles de transferências formais, sejam estabelecidos para 

proteger a transferência de informações, por meio do uso de todos os tipos de 

recursos de comunicação, de acordo com a seção 13 do APÊNDICE M. 

 

Gráfico 7 – Usuários por serviços de TI. 

 
Fonte: O autor (base GERINF, 2018). 

 

Gráfico 8 - Número de caixas de correio de usuário total e ativas. 

 
Fonte: GERINF, 2018. 

 
Além disso, a disponibilização de um e-mail corporativo separa a relação dos 

funcionários com suas vidas pessoais, podendo controlar os conteúdos entrantes e 

mantendo os dados dos contatos profissionais em servidores e à disposição da 

universidade, evitando quaisquer perdas ou danos. A quantidade de armazenamento 
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de arquivos usados no serviço de e-mail corporativo teve um aumento de 17%, ver 

gráfico 9, desde o início da implantação do Office 365 na instituição. Comprovando-

se, via gráfico 10, que 50 pontos percentuais a mais dos usuários preferem 

aplicação web em relação a outros aplicativos, ou seja, 3 vezes mais.  

O apoio de controles sobre mensagens eletrônicas fortalecerá a proteção dos 

arquivos que estão armazenados nos e-mails corporativos. 

 

Gráfico 9 - Armazenamento via e-mail. 

 
Fonte: GERINF, 2018. 

 

Gráfico 10 - Número de usuários exclusivos por aplicativo. 

 
Fonte: O autor (base GERINF, 2018). 

 

Pode-se identificar, conforme gráfico 11, que os usuários da Uneb utilizam em 

média cerca de 30% dos serviços de internet com ferramentas de compartilhamento 

de vídeos e mídias sócias. E que no terceiro trimestre de 2017 vem aumentando o 

percentual de utilização streaming de vídeos, a qual demanda maior gerenciamento 

da demanda de capacidade por parte do setor de TI da instituição. 
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Gráfico 11 - Uso da Internet. 

 
Fonte: O autor (base GERINF, 2018). 

 

Já em relação aos diálogos com os setores de TI e RH, os 2 entrevistados 

relataram a segurança da informação como sendo proteção de dados ou de 

informações na organização, ou como medidas para proteger as informações da 

organização, podendo ser alcançada não apenas com meios técnicos e sim com 

processos, procedimentos, requisitos, práticas e infraestrutura para proteger as 

informações. 

Com base no conteúdo das entrevistas, ao todo 51 questões, pôde-se 

perceber que diversas normas e procedimentos que se encontram na ISO/IEC 

27002 são realizados pela instituição. Foram identificadas em 27 questões 

respondidas 11 seções de controles de SI que são praticados, porém precisam ser 

formalizados, contra 9 seções detectadas em 24 questões que necessitam ser 

implantados, conforme gráfico 12.  
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Gráfico 12 - Atuação das melhores práticas de SI. 

 
Fonte: O autor (Base APÊNDICE C e D). 

 

Nos quadros 3 e 4, pode-se perceber as seções e objetivos que, conforme 

entrevista, puderam ser mapeados e identificados e se estão sendo praticados ou 

não na Uneb. O que desta maneira subsidia a inserção destas na PSI proposta, afim 

de corrigir as falhas na segurança e ratificar os procedimentos existentes e já 

desempenhados pela área de TI na instituição. 

A necessidade de mudança cultural e difusão do conhecimento na área de SI 

para a Uneb, além da indispensável implantação de uma PSI foram alguns dos 

pontos em comum identificados nos discursos relatados pelos gestores de TI e RH 

da instituição. O que se justifica, ainda mais, a necessidade da pesquisa para a 

Uneb. 
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Quadro 3 – Seções e objetivos de SI Praticados na Uneb. 

SEÇÃO OBJETIVOS PRATICADOS NA UNEB 

12 

Proteção contra códigos 
maliciosos; 

Controles de detecção, prevenção e 
recuperação estão implantados na Uneb 
com o objetivo de proteger contra códigos 
maliciosos, necessitando sobre tudo de 
estabelecer um adequado programa de 
conscientização e capacitação do usuário. 

Cópias de segurança; Para que a confidencialidade esteja em 
conformidade com as normas de SI é 
mais do que importante garantir a 
encriptação34 das cópias de segurança. 

Registros e monitoramento; Os registros (log) de eventos das 
atividades do usuário, exceções, falhas e 
eventos de segurança da informação são 
produzidos, mantidos e analisados 
criticamente, a intervalos regulares pela 
equipe de TI da instituição. 

Controle de software 
operacional; 

A instalação de software não controlada 
em dispositivos computadorizados pode 
introduzir vulnerabilidades e em seguida 
gerar o vazamento de informações, perda 
de integridade ou outros incidentes de SI 
além da violação de direitos de 
propriedade intelectual. Este objetivo vem 
sendo praticado pela gestão atual e tem 
como prerrogativa de ser incluído na PSI. 

Gestão de vulnerabilidades 
técnicas. 

É necessário que o inventário dos ativos 
de informação esteja completo e 
atualizado para que se tenha uma gestão 
de vulnerabilidade técnicas efetiva. 

9 

Requisitos do negócio para 
controle de acesso; 

Existe uma política de controle de acesso 
já estabelecida na universidade, porém 
não oficializada, que determinem regras 
apropriadas de acesso, concedendo 
direitos de acesso e restrições para 
papéis específicos dos usuários 
acessarem seus ativos. 

Controle de acesso ao 
sistema e à aplicação. 

Além de realizar a prevenção de acesso 
não autorizado aos sistemas e aplicações. 

Fonte: O autor (2018). 
  

 

                                                           
34 Em criptografia, encriptação é o processo de transformar informação usando um algoritmo de modo 

a impossibilitar a sua leitura a todos exceto aqueles que possuam uma identificação particular, geralmente 
referida como de chave. 
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Quadro 4 - Seções e objetivos de SI Não Praticados na Uneb. 

SEÇÃO OBJETIVOS NÃO PRATICADOS NA UNEB 

9 

Gerenciamento de acesso do 
usuário; 

Se faz necessário um processo formal 
de registro e cancelamento de usuário 
seja implementado para permitir 
atribuição de direitos de acesso. 

Responsabilidades dos 
usuários. 

Os usuários devem ser orientados para 
que se tornem responsáveis pela 
proteção das suas informações de 
autenticação. Prática não adotada e 
apontada pelas áreas de RH e TI. 

7 

Antes da contratação; Todos os funcionários, fornecedores e 
partes externas que tenham acesso a 
informações sensíveis da Uneb 
precisam assinar um termo de 
confidencialidade ou de não 
divulgação, antes de lhes ser dado o 
acesso aos recursos de processamento 
da informação. 

Durante a contratação; Além de assegurar que os funcionários 
e partes externas estão conscientes e 
cumprem as suas responsabilidades 
pela segurança da informação. 
Cabendo a direção da Uneb solicitar a 
todos os docentes, analistas, técnicos e 
partes externas que pratiquem a SI de 
acordo com o estabelecido nas 
políticas e procedimentos da 
organização. Justifica-se que todos os 
usuários de ativos de informação da 
Uneb devem receber treinamento, 
educação e conscientização 
apropriados, e as atualizações 
regulares das políticas e procedimentos 
organizacionais relevantes para as 
suas funções. 

Encerramento e mudança da 
contratação. 

Convém ao setor de Recursos 
Humanos da instituição comunique o 
encerramento das atividades do 
usuário aos setores responsáveis pela 
gestão dos ativos de informação, além 
de incluir acordos de confidencialidade 
e de responsabilidades legais, 
permanecendo válidas após 
encerramento das atividades. 

Fonte: O autor (2018). 
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5. PRODUTO 

 

Com base no que foi analisado no capítulo 4, foi elaborada uma PSI para 

atender o processo organizacional da Uneb, em razão disso, as normas foram 

desenvolvidas de tal maneira que a organização, ou melhor, os usuários possam 

cumprir os controles estabelecidos neste documento. 

Havendo situações de exceção, não planejadas pelos controles da PSI, a 

área de tecnologia da informação da instituição será a responsável por autorizar 

e/ou aprovar estas ocorrências. 

 

5.1. ESTRUTURA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Sendo estruturada inicialmente em 8 capítulos, em razão a atender os 

principais incidentes analisados junto ao setor de TI da universidade. Abrangendo 10 

seções da ISO27002, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Correspondências entre proposta de PSI e Normas ISO27002. 

(continua) 

Proposta PSI UNEB/ Capítulo ISO 27002:2013/ Seção 

01 DAS RESPONSABILIDADES 
DOS ÓRGÃOS 
 

06. Organização da Segurança da 
Informação 

02 DO USO DA INTERNET 08. Gestão de Ativos 

10. Criptografia 

03 DO ACESSO AOS 
RECURSOS DE TI 

09. Controle de acesso 

07. Segurança em Recursos Humanos 

04 DO ACESSO E UTILIZAÇÃO 
DO E-MAIL 
 

13. Segurança nas Comunicações 

05 DO GERENCIAMENTO DE 
INCIDENTES DE S.I. 
 

16. Gestão de Incidentes de Segurança 
da Informação 

06 DA PROTEÇÃO CONTRA 
CÓDIGO MALICIOSO 
 

12. Segurança nas Operações 
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(continuação) 

Proposta PSI UNEB/ Capítulo ISO 27002:2013/ Seção 

07 DOS CONCEITOS 
E DEFINIÇÕES 
 

05. Políticas de Segurança da Informação 

08 DAS REFERÊNCIAS LEGAIS 
E NORMATIVAS 
 

18. Conformidade 

Fonte: O autor (2018). 
(conclusão) 

 

Cada capítulo possui um objetivo da norma referida, seguida por um parágrafo único 

que relata sua abrangência de aplicação e logo seguindo suas diretrizes e 

procedimentos. No quadro 2, pode-se observar os objetivos de cada capítulo da 

resolução proposta. 

 

Quadro 2 - Capítulos e objetivos da proposta da PSI – Uneb. 

(continua) 

CAPÍTULO OBJETIVO 

Das Responsabilidades Dos Órgãos Pretende assegurar que os usuários da 
informação entendam suas 
responsabilidades, reduzindo o risco de 
roubo, fraude ou mau uso dos recursos. 
Sendo necessário atribuir distintamente 
papéis e responsabilidades, para ter um 
controle claro da segurança ou no 
mínimo dos riscos inerentes à falta 
deste controle. 
 

Do Uso Da Internet Objetiva gerenciar tudo que possui valor 
para a organização, como 
equipamentos e sistemas, informações, 
processos, serviços e pessoas. 
 

Do Acesso Aos Recursos De TI Limitar o acesso à informação e aos 
recursos de processamento da 
informação somente para desempenho 
referente ao cargo ou atribuições 
distintos ou estritamente autorizados. 
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(continuação) 

CAPÍTULO OBJETIVO 

Do Acesso e Utilização do E-mail Tem como objetivo definir as diretrizes 
de acesso e utilização segura do 
Correio Eletrônico disponibilizado pela 
Uneb. 
 

Do Gerenciamento de Incidentes de 
S.I. 

Tem como objetivo normatizar o registro 
e o tratamento de incidentes de 
Segurança da Informação, incluindo a 
comunicação sobre fragilidades e 
eventos de SI no âmbito da 
universidade. 
 

Da Proteção Contra Código Malicioso Pretende estabelecer diretrizes para a 
proteção, reporte e recuperação dos 
recursos de Tecnologia da Informação 
da Uneb contra ação de código 
malicioso, programas impróprios. 
 

Dos Conceitos e Definições Capítulo que discorre sobre a descrição 
ou acepção dos principais termos de 
grande necessidade para melhor 
compreensão da PSI. 
 

Das Referências Legais e Normativas Possui a finalidade de evitar violação de 
quaisquer obrigações legais, 
estatutárias, regulamentares ou 
contratuais relacionadas á segurança 
da informação e de quaisquer requisitos 
de segurança. 
 

Fonte: O autor, 2018. 

(conclusão) 
 

5.2. RESOLUÇÃO 

 

A proposta de PSI foi adaptada ao formato de ato normativo para ter valor 

legal. A mesma teve que levar em consideração o modelo de resolução adotada na 

instituição, ao mesmo tempo possuir uma linguagem de fácil entendimento, 

versando por um texto profissional, porém com palavras comuns que os usuários 

entendam no seu dia a dia, ver APÊNDICE F.  
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A resolução será encaminhada para validação à Reitoria via criação de um 

comitê de SI, constituído pelo autor da pesquisa, um representante docente e outro 

do corpo discente da instituição, juntamente com apoio da UDO e da Gerinf. 

Como um instrumento normativo não deve possuir em seu conteúdo um texto 

ensinando sobre segurança da informação, o local adequado para se instruir SI 

deverá ser realizado através de um conjunto de ações de capacitação: palestras 

presenciais, cursos em tempo real, livros ou material desenvolvido especificamente 

para o usuário da instituição. Por isso foi pensado inicialmente a elaboração de uma 

cartilha educativa em SI. 

 

5.3. CARTILHA 

 

A cartilha é um meio de comunicação, onde esclarece e divulga as ações em 

torno de cada norma da PSI. Tem apoio no acesso à informação, compartilhando os 

objetivos, os métodos usados, descrevendo cada ação necessária as boas práticas. 

Tem a função de guiar a aprendizagem para que os usuários apreendam as noções 

de segurança agregando valores para o seu dia-a-dia. 

Primeiramente foi pensado em uma criação de uma identificação visual 

antropomorfizada do brasão da instituição, uma representação “humana” da 

organização, ou seja, uma mascote, com a finalidade de aproximar-se dos usuários 

da Uneb contribuindo na comunicação e difusão da PSI, ver figura 14. 

 

Figura 14 - Mascote de SI (Unebinho). 

 
Fonte: LEAL, 2017. 
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Criando-se desta forma uma conexão com os envolvidos, membros da Uneb, 

docentes, discentes, técnicos, analistas, terceirizados e os demais do corpo 

administrativo. 

O trabalho de design e diagramação das imagens foi realizado por um 

profissional de Design da própria Gerinf. 

Procurou-se trabalhar no conteúdo da cartilha os cuidados com a navegação 

na internet e exemplos que os usuários não devem seguir. Fazendo parte do 

processo de educação tecnológica explicar suas consequências e perigos em utilizar 

a tecnologia sem os devidos cuidados no intuito de criar a noção de que o mundo 

virtual é tão real quanto o mundo aqui fora. Mostrando, desta forma, os benefícios 

em utilizar as boas práticas de SI e o quanto isso torna seu cotidiano mais produtivo, 

usufruindo da informação a seu favor. 

É absolutamente importante fazer um trabalho de conscientização do uso da 

tecnologia. É necessário, compreender conceitos, orientar o uso de dispositivos de 

armazenamento e transporte de informações, mensagens eletrônicas, e transações 

pela internet, pois estes procedimentos possuem vulnerabilidades que podem ser 

manipuladas sem autorização para fins ilegais ou prejudiciais, causando grandes 

transtornos aos administradores e usuários dos sistemas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste último capítulo são realizadas as considerações finais a respeito da 

pesquisa desenvolvida, que tinha como objetivo principal a proposição de uma 

política de segurança da informação para Universidade do Estado da Bahia. As 

conclusões dos resultados encontrados, assim como as contribuições para o campo 

de pesquisa, as contribuições gerenciais para os setores, os limites do estudo e as 

sugestões futuras serão apresentadas a seguir. 

Por ser característico da área de TI, o seu gerenciamento consiste em 

aperfeiçoar cada vez mais a continuidade, o desempenho e a fluidez de trabalho. A 

falta efetiva de uma intervenção na aplicação de normas de segurança distintivas 

contribui para a negligência por parte dos usuários em relação à informação. Esta 

que é um elemento fundamental de quase tudo o que a universidade faz. O papel da 

segurança da informação é garantir a integridade de toda a relação que ocorre entre 

pessoas, alunos, professores e corpo administrativo, colaborando para que as 

conexões sejam mais eficazes e tenham menos riscos. 

Com o apoio da Gerinf foram pesquisadas e analisadas informações 

relacionadas a SI que serviram de insumo para a elaboração da proposta da Política 

de Segurança da Informação com finalidade de ser aprovada e apoiada pela alta 

administração da Uneb. Diversos dados foram analisados, desde ferramentas de 

gestão da informação da Gerinf, relacionados a SI, relatórios de antivírus, firewall e 

gerenciadores de usuários de rede, revelando que as principais falhas de SI que 

acometem a instituição são a má gestão de permissão de acesso e a falta de 

comunicação, entre as repartições e a Gerência de TI, em relação à mudança de 

status, tanto de cargos quanto de local de trabalho, de seus colaboradores, 

comprometendo a gestão do controle de acessos e gerando riscos de segurança. 

Além das normas de melhores práticas, internacionalmente aceitas como a 

ISO27002 e os referenciais de autores que legitimamente discutem o tema em 

estudo.  

A pesquisa, também, analisou a percepção dos gestores de TI e RH sobre 

controles de segurança da informação, através de entrevistas semiestruturadas. 

Com isso, foi possível inferir que os gestores revelaram o comprometimento com a 

instituição, apoiando a importância da proposta da PSI. 

http://blog.leucotron.com.br/como-a-escolha-de-equipamentos-influencia-na-seguranca-de-ti/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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Os objetivos deste estudo foram atingidos. As categorias de controles de 

segurança da informação foram mapeadas e identificadas. Correlacionadas com as 

principais falhas detectadas na instituição juntamente com os demais dados 

coletados e após análise dando origem as diretrizes primarias para concepção da 

política proposta.  

A PSI servirá como instrumento de consulta com o objetivo de informar a 

todos os usuários da Uneb quais as normas e diretrizes a serem seguidas nas 

aplicações das informações, possibilitando a redução de interpretações divergentes 

por usuário. Além de cuidar da segurança da informação da própria Uneb, a PSI 

contribuirá para a revitalização da imagem da instituição através da percepção dos 

usuários e visitantes em relação à padronização de procedimentos e no cuidado 

com os dados e informações em geral, os sistemas e aplicativos, com a 

infraestrutura tecnológica e todos aqueles envolvidos no processo organizacional, 

enfim, o comprometimento com os ativos institucionais. 

Ainda assim, a Instituição necessita de um processo de sensibilização. A 

difusão da PSI e de suas normas a toda comunidade da universidade é 

absolutamente necessária, pois a proteção de toda a organização tem que ser 

discutida com seriedade. A divulgação das normas e diretrizes de segurança 

direcionadas aos usuários precisa ser objeto de ações internas permanentes, de 

modo a tornar-se disponível inteiramente em páginas virtuais da organização, em 

seminários de conscientização e quaisquer outros meios, com a finalidade de ser 

constituída uma cultura de segurança dentro da Uneb. 

Percebe-se, no entanto, que algumas questões podem ser mais aprofundadas 

em estudos complementares, pois a pesquisa está longe de ser algo definitivo, ou 

que abranja todos os assuntos que devem ser contemplados por uma política de 

segurança. Assim, sugerem-se futuros estudos que abordem: 

 

• Realização de uma análise, após a implementação da PSI na universidade, 

das melhorias e comparar os resultados decorrentes da política nos 

processos organizacionais e no cotidiano da Uneb; 

• Aplicação de questionário a outros atores do processo, tais como, os gestores 

que atuam nos campi do interior, os quais possam vir a contribuir para o 

avanço científico e melhoria da política quanto às competências gerenciais e 

o processo de aprendizagem. Motivando a ampliação do número de seções e 
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objetivos de controles na PSI proposta, a fim de diminuir os pontos de 

vulnerabilidades; 

• Estabelecimento de uma estrutura para gerenciá-la. As atividades de SI 

devem ser coordenadas por representantes de diversas partes da 

universidade, com funções e papeis relevantes. Por essa razão é preciso ser 

criado um CSI, composto por representantes de setores estratégicos da 

Uneb, é imprescindível para que seja ampliado o conteúdo das Políticas e 

Normas de Segurança; 

• Uma análise periódica por um responsável para verificar os incidentes 

ocorridos devido a alguma violação ou desconhecimento de algum padrão 

estabelecido na proposta da pesquisa e que sejam feitas ações para verificar 

o cumprimento das normas, principalmente no período das contratações de 

novos funcionários, para avaliar o grau de efetividade da PSI; 

• A elaboração de programas de capacitação em SI. O esforço direcionado na 

mudança cultural poderá promover uma maior viabilidade na obtenção de 

sucesso na SI. Sendo necessário um ambiente de cultura e comportamentos 

informacionais fortalecidos e estáveis, compreendendo a informação como 

recurso estratégico para a universidade, tornando a sua utilização uma 

vantagem competitiva. 

 

Enfim, é de grande importância possuir instrumentos organizacionais e 

normativos que trate da SI e que capacite tecnológica, cientifica e 

administrativamente a Uneb para assegurar a disponibilidade, a confidencialidade e 

a integridade dos dados, das informações interpretadas e da difusão do 

conhecimento, garantindo que sejam usados no interesse da organização. Devendo-

se considerar, por princípio, na administração pública, que tudo o que não é 

expressamente permitido é proibido. 
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APÊNDICE A – ORGANOGRAMA UNEB - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESORIA GABINETE VICE ASSESPECIAIS PROJUR PROREITORIAS OUVIDORIA OSUP OAAA SECESPECIAIS

SECGABINETE ASCOM GAB CENTROS CPS SEAI

AUCONTI COORD SEC CDTA CEP SEAVI

CPPAD NUJOR ASJUR CEPAIA MAC SECONF

CHEFGAB NURP CESPEC CESDE PESCAN GERCON

SEC NUCDESIGN CEESAR SERDIC GERFIN

SCS NUCAUDIOV CEEC SGC SELCC

CAE ASCULT CAAPA CPL

PROTOCOLO TEATRO CASULO GERCONT

CERIMONIAL APIDIC CTP GERCONV

CPEDR SERINT

EDUNEB

INCUBA

SMOS

SISB

PROGRAD PPG PROEX PRAES UNEAD PROPLAN PROAD PGDP PROINFRA PROAF UDO

GAB GAB GAB GAB CG GAB GAB GAB GAB ASSESSORIA GAB

SEC SEC ASS SEC FINANCEIRO SEC ASTEC GGP CASI SEC SIARC

ASGAB FIN SEC ADM NEG GERPLAN CONTRATOS SURAF CENG GERINF

ASFIN NUC NUC FIN NPP GERPO LOGISTICA SUAD COMAP GDSIS

ASTEP GPOS PROTOCOLO BIOPSICO NEAEC GERPPE GERAD SUSEDO MURBIS EPP

GGCA ST ALMOX NUC NTIC PROT SUSERV

GESEDI LS COMP BPER SUCOMP SUPAG

LICEEI EDITAIS GEEX BRES ALMOX SUAP

PIBID RDB GACC GERAE SUMAPA SUSEDAA

RDDA EXTENSAO GPP SUTRAC GDP

GPESQ NUCLEOS MPE SUCAP

SUPED NUEC SUCAR

SUPIC ACSO SUQVT

NAFEL

COAPPES

NEJA

NEDE

NART

NEINF

NEARS

DIADORIM

NIPE

NUMA

NUATI

NUGEF

THABA

NPCV

NPJ

NEC

NEF

NEHI

NEI

NEJ

NEAL

NGEALC

ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

UNEB

CONSELHOS

CONSAD CONSU CONSEPE

REITORIA
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APÊNDICE B – ORGANOGRAMA UNEB - DEPARTAMENTOS 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA BIBLIOTECA DCV DCET DCH DEDC PREFEITURA BIBLIOTECA DCET DEDC

GAB GAB GAB GAB GAB GAB

CAD CAD CAD CAD CAD CAD

CINF CINF CINF CINF CINF CINF

CADM CADM CADM CADM CADM CADM

COFIN COFIN COFIN COFIN COFIN COFIN

ENFERMAGEM DESIGN CCONT CSOC SI EDUFISICA

FARMACIA ENGPRODCIVIL ADMIN FILOSOFIA MATEMATICA HISTORIA

FISIOTERAPIA QUIMICA CSRP PEDAGOGIA CBIO LETRASLF

FONO SI DIREITO PSICOLOGIA ENGSA LETRASLI

MEDICINA URBANISMO HISTORIA PPGMPEJA LETRASLP

NUTRICAO TECJOGOS LETRASLE PPGEDuC PPGHCP

PGQA LETRASLI PPGPROFH POSCRITICA

LETRASLP GESTEC

TURISMO

PPGEL

PREFEITURA BIBLIOTECA DCH DTCS BIBLIOTECA DCH BIBLIOTECA DCH BIBLIOTECA DCH

GAB GAB GAB GAB GAB

CAD CAD CAD CAD CAD

CINF CINF CINF CINF CINF

CADM CADM CADM CADM CADM

COFIN COFIN COFIN COFIN COFIN

PEDAGOGIA ENGAGRO DIREITO ADMIN CBIO

CSJM DIREITO EDUFISICA GEOGRAFIA GEOGRAFIA

PPGESA ENGBIO GEOGRAFIA HISTORIA HISTORIA

PPGHI HISTORIA LETRASLE LETRASLI

LETRASLI LETRASLI LETRASLP

LETRASLP LETRASLP MATEMATICA

MPED PROFLETRAS

PPGHIS

BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DCH BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DEDC

GAB GAB GAB GAB GAB

CAD CAD CAD CAD CAD

CINF CINF CINF CINF CINF

CADM CADM CADM CADM CADM

COFIN COFIN COFIN COFIN COFIN

CBIO ARQUEOLOGIA CBIO CBIO ADMIN

CCONT CBIO CCONT EDUFISICA GEOGRAFIA

ENFERMAGEM DIREITO ENGAGRO HISTORIA PEDAGOGIA

MATEMATICA ENGPESCA LETRASLP LETRASLI

PEDAGOGIA MATEMATICA MATEMATICA LETRASLP

PEDAGOGIA PEDAGOGIA MATEMATICA

PPGBVEG MVET PEDAGOGIA

PPGECOH

BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DEDC BIBLIOTECA DCHT

GAB GAB GAB GAB GAB

CAD CAD CAD CAD CAD

CINF CINF CINF CINF CINF

CADM CADM CADM CADM CADM

COFIN COFIN COFIN COFIN COFIN

ADMIN CCONT CSRTV PEDAGOGIA ADMIN

EDUFISICA DIREITO HISTORIA DIREITO LETRASLP

ENFERMAGEM HISTORIA LETRASLI PEDAGOGIA

PEDAGOGIA LETRASLP LETRASLP

PEDAGOGIA

BIBLIOTECA DCHT BIBLIOTECA DCHT BIBLIOTECA DCHT BIBLIOTECA DCHT BIBLIOTECA DCHT

GAB GAB GAB GAB GAB

CAD CAD CAD CAD CAD

CINF CINF CINF CINF CINF

CADM CADM CADM CADM CADM

COFIN COFIN COFIN COFIN COFIN

ADMIN ADMIN CCONT DIREITO ADMIN
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CINF CINF CINF

CADM CADM CADM

COFIN COFIN COFIN
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CAMPUS X - Teixeiras de Freitas CAMPUS XI - Serrinha

CAMPUS XII - Guanambi CAMPUS XIII - Itaberaba CAMPUS XIV - Conceição do Coité CAMPUS XV - Valença CAMPUS XVI - Irecê

CAMPUS VII -Senhor do Bonfim CAMPUS VIII -Paulo Afonso CAMPUS IX - Barreiras

CAMPUS III - Juazeiro CAMPUS IV - Jacobina CAMPUS V - Santo Antônio de Jesus CAMPUS VI -Caetité

CAMPUS I - Salvador CAMPUS II - Alagoinhas

DEPARTAMENTOS
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA ORIENTADO A GERINF 

1. Cada novo contratado assina um acordo para respeitar as políticas? 

2. Como é o processo de cópia de segurança realizado pelo setor de TI? 

3. Com que frequência as cópias são realizadas? O tempo de cópia e a recuperação dos 
dados críticos são aceitáveis? Qual a forma de armazenamento? Qual o período de 
retenção? 

4. São realizados testes regulares para verificar a integridade das cópias de segurança, a 
confiabilidade das mídias de armazenamento, os procedimentos de recuperação e os 
processos automatizados? 

5. Como é feito o controle de acesso na UNEB? É formalizado? É definido por sistemas, 
ambientes e serviços? Quais os perfis de acesso e as responsabilidades dos usuários? 

6. Os usuários têm obrigação de utilizar senhas seguras e de protegê-las? 

7. Como é realizado o controle de acesso à rede? É feito tanto de pessoas e máquinas? É 
realizado um controle de roteamento, se sim, como? 

8. Quais os serviços de TI disponibilizados aos usuários da UNEB? 

9. É realizado o registro, a coleta e análise de logs? 

10. Quais softwares são utilizados para análise de logs? 

11. Que tipos de logs são gerados? 

12. Quais informações básicas que estão presentes na maioria dos logs gerados?  

13. O armazenamento de logs é realizado de forma on-line e off-line? Como? 

14. Os dados, as informações possuem classificação? 

15. Qual a nossa maior vulnerabilidade hoje? 

16. Quais os recursos de segurança da informação que temos implantados na UNEB? 

17. Como é o gerenciamento das informações que trafegam na rede? 

18. É realizada a identificação de ameaças e quantificação dos riscos? Se sim, como? 

19. O sistema de informação da universidade está em conformidade com alguma norma 
especifica na produção de evidências para ações legais em se tratando de ocorrências 
de segurança da informação? 

20. Há um trabalho para motivar a conscientização dos funcionários, e comunidade 
acadêmica em relação a importância da segurança da informação? Se sim é realizado 
anualmente? 

21. É realizado controles de acesso físico? São utilizadas regras para trabalho em áreas 
seguras? Como é realizada a proteção para desastres? 

22. Como é feito o processo de descarte dos equipamentos? 

23. Que medidas de segurança são adotadas no processo de desenvolvimento de 
sistemas?  

24. Há um registro de auditoria para acompanhamento dos acessos aos ambientes 
computacionais de desenvolvimento, de homologação e de produção? 

25. Qual a metodologia utilizada no desenvolvimento dos sistemas? Nela estão incluídos os 
requisitos de segurança? 

26. Existe algum treinamento para os usuários contra-ataques de engenharia social? 

27. A instituição utiliza Intrusion Detection System - IDS? Quais os principais ataques 
identificados? Quais pontos mais vulneráveis e os que são mais explorados?  

28. Já foi realizado algum tipo de teste de invasão na UNEB com o objetivo de identificar e 
explorar falhas de segurança, permitindo que a instituição corrija seus pontos de 
vulnerabilidade? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA ORIENTADO A PGDP 

1. O que você entende por segurança da informação? 

2. Segurança é despesa ou investimento? 

3. Sua organização possui um conjunto efetivo de políticas e normas para a segurança 
da informação?  

4. Você apoia a implantação de uma política de segurança da informação? 

5. Quais os obstáculos mais encontrados para estabelecer uma política de segurança? 

6. Onde há mais resistência na aplicação dos controles? Na alta gestão ou entre os 
usuários? E qual estratégia para superá-la? 

7. De que forma envolver todos da universidade no que diz respeito às aplicações e 
implicações dos controles? 

8. Você tem noção de quais ameaças a instituição já sofreu ou sofre? 

9. Como é feito o controle de acesso na UNEB? É formalizado? É definido por 
sistemas, ambientes e serviços? Quais os perfis de acesso e as responsabilidades 
dos usuários? 

10. Quais meios são utilizados para garantir a integridade e autenticidade das 
informações publicadas? 

11. Quais os recursos de segurança da informação que temos implantados na UNEB? 

12. Existem obrigações de responsabilidades nas atividades do colaborador, contratado, 
servidor... relacionadas a SI, desde o processo de seleção? Como exemplo acordos 
de confidencialidade, responsabilidades da direção, controles e processos 
disciplinares, pontos para encerramento e mudança de contratação? 

13. Funcionários que adotam boas práticas de segurança da informação são premiados 
de alguma forma? E os que não colaboram são advertidos ou em caso de 
reincidência são afastados? 

14. A mudança de cargo é comunicada ao setor de TI da instituição que gerencia os 
direitos de acesso lógico e físico? 

15. A contratação e dispensa de terceirizados são comunicados ao RH? 

16. Há um trabalho para motivar a conscientização dos funcionários, e comunidade 
acadêmica em relação à importância da segurança da informação? Se sim é 
realizado anualmente? 

17. As normas e procedimentos devem ser lidos, aprovados e divulgados pelo 
departamento de Recursos Humanos, no que tange a leis trabalhistas e manual 
interno dos funcionários da organização. Isso é realizado? Existe um código de 
conduta? 

18. Os funcionários do setor são alertados quanto aos riscos do uso de serviços? 

19. Os profissionais de Recursos Humanos desempenham um papel crítico na garantia 
de que a organização esteja preparada para gerenciar os riscos operacionais e 
financeiros, diante de ataques cibernéticos. De que forma os profissionais de RH são 
ou deveriam ser responsáveis por garantir que os funcionários cumpram com as 
políticas de segurança? 

20. A UNEB possui um inventário dos ativos, com sua localização e grau de importância 
para o negócio? 

21. Já no caso de um funcionário estar deixando a organização, seja por iniciativa 
própria ou não, todos os seus direitos de acesso devem ser removidos e as senhas 
compartilhadas devem ser alteradas. Ao deixar a organização, o setor de RH informa 
o setor de TI para que o procedimento, relatado anteriormente, seja realizado? 

22. Como é a relação de parceria entre a área de TI e RH da instituição para garantir 
que as estruturas de segurança apropriadas sejam implementadas? 

23. Alguma informação a mais que deseja acrescentar? 
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APÊNDICE E – RELATÓRIOS DE INDICADORES GERINF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

APÊNDICE F – MODELO DE RESOLUÇÃO DA PROPOSTA DA PSI 
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APÊNDICE G – PROTÓTIPOS DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA SI 
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APÊNDICE H – SEÇÕES, OBJETIVOS E CONTROLES DE SI – ISO27002:2013 

SEÇÕES E OBJETIVOS DE CONTROLE DE SI Quantidade 

05 - Políticas de segurança da informação 2 

01 -  Orientação da direção para segurança da informação 2 

01 - Políticas para segurança da informação 1 

02 - Análise crítica das políticas para segurança da informação 1 

06 - Organização da segurança da informação 7 

01 -  Organização interna 5 

01 - Responsabilidades e papéis pela segurança da informação 1 

02 - Segregação de funções 1 

03 - Contato com autoridades 1 

04 - Contato com grupos especiais 1 

05 - Segurança da informação no gerenciamento de projetos 1 

02 -  Dispositivos móveis e trabalho remoto 2 

01 - Política para o uso de dispositivo móvel 1 

02 - Trabalho remoto 1 

07 - Segurança em recursos humanos 6 

01 -  Antes da contratação 2 

01 - Seleção 1 

02 - Termos e condições de contratação 1 

02 -  Durante a contratação 3 

01 - Responsabilidades da direção 1 

02 - Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação 1 

03 - Processo disciplinar 1 

03 -  Encerramento e mudança da contratação 1 

01 - Responsabilidades pelo encerramento ou mudança da contratação 1 

08 - Gestão de ativos 10 

01 -  Responsabilidade pelos ativos 4 

01 - Inventário dos ativos 1 

02 - Proprietário dos ativos 1 

03 - Uso aceitável dos ativos 1 

04 - Devolução de ativos 1 

02 -  Classificação da informação 3 

01 - Classificação da informação 1 

02 - Rótulos e tratamento da informação 1 

03 - Tratamento dos ativos 1 

03 -  Tratamento de mídias 3 

01 - Gerenciamento de mídias removíveis 1 

02 - Descarte de mídias 1 

03 - Transferência física de mídias 1 

09 - Controle de acesso 14 

01 -  Requisitos do negócio para controle de acesso 2 

01 - Política de controle de acesso 1 

02 - Acesso às redes e aos serviços de rede 1 

02 -  Gerenciamento de acesso do usuário 6 

01 - Registro e cancelamento de usuário 1 

02 - Provisionamento para acesso de usuário 1 
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03 - Gerenciamento de direitos de acesso privilegiados 1 

04 - Gerenciamento da informação de autenticação secreta de usuários 1 

05 - Análise crítica dos direitos de acesso de usuário 1 

06 - Retirada ou ajuste de direitos de acesso 1 

03 -  Responsabilidades dos usuários 1 

01 - Uso da informação de autenticação secreta 1 

04 -  Controle de acesso ao sistema e à aplicação 5 

01 - Restrição de acesso à informação 1 

02 - Procedimentos seguros de entrada no sistema (log-on) 1 

03 - Sistema de gerenciamento de senha 1 

04 - Uso de programas utilitários privilegiados 1 

05 - Controle de acesso ao código-fonte de programas 1 

10 - Criptografia 2 

01 -  Controles criptográficos 2 

01 -  Política para o uso de controles criptográficos 1 

02 -  Gerenciamento de chaves 1 

11 - Segurança física e do ambiente 15 

01 -  Áreas seguras 6 

01 -  Perímetro de segurança física 1 

02 -  Controles de entrada física 1 

03 -  Segurança em escritórios, salas e instalações 1 

04 -  Proteção contra ameaças externas e do meio-ambiente 1 

05 -  Trabalhando em áreas seguras 1 

06 - Áreas de entrega e de carregamento 1 

02 -  Equipamentos 9 

01 -  Escolha do local e proteção do equipamento 1 

02 -  Utilidades 1 

03 -  Segurança do cabeamento 1 

04 -  Manutenção dos equipamentos 1 

05 -  Remoção de ativos 1 

06 - Segurança de equipamentos e ativos fora das dependências da organização 1 

07 - Reutilização e alienação segura de equipamentos 1 

08 - Equipamento de usuário sem monitoração 1 

09 - Política de mesa limpa e tela limpa 1 

12 - Segurança nas operações 14 

01 -  Responsabilidades e procedimentos operacionais 4 

01 -  Documentação dos procedimentos de operação 1 

02 -  Gestão de mudanças 1 

03 -  Gestão de capacidade 1 

04 -  Separação dos ambientes de desenvolvimento, teste e de produção 1 

02 -  Proteção contra códigos maliciosos 1 

01 -  Controles contra códigos maliciosos 1 

03 -  Cópias de segurança 1 

01 -  Cópias de segurança das informações 1 

04 -  Registros e monitoramento 4 
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01 -  Registros de eventos 1 

02 -  Proteção das informações dos registros de eventos (logs) 1 

03 -  Registros de eventos (log) de administrador e operador 1 

04 -  Sincronização dos relógios 1 

05 -  Controle de software operacional 1 

01 -  Instalação de software nos sistemas operacionais 1 

06 - Gestão de vulnerabilidades técnicas 2 

01 -  Gestão de vulnerabilidades técnicas 1 

02 -  Restrições quanto à instalação de software 1 

07 - Considerações quanto à auditoria de sistemas de informação 1 

01 -  Controles de auditoria de sistemas de informação 1 

13 - Segurança nas comunicações 7 

01 -  Gerenciamento da segurança em redes 3 

01 -  Controles de redes 1 

02 -  Segurança dos serviços de rede 1 

03 -  Segregação de redes 1 

02 -  Transferência de informação 4 

01 -  Políticas e procedimentos para transferência de informações 1 

02 -  Acordos para transferência de informações 1 

03 -  Mensagens eletrônicas 1 

04 -  Acordos de confidencialidade e não divulgação 1 

14 - Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas 13 

01 -  Requisitos de segurança de sistemas de informação 3 

01 -  Análise e especificação dos requisitos de segurança da informação 1 

02 -  Serviços de aplicação seguros em redes públicas 1 

03 -  Protegendo as transações nos aplicativos de serviços 1 

02 -  Segurança em processos de desenvolvimento e de suporte 9 

01 -  Política de desenvolvimento seguro 1 

02 -  Procedimentos para controle de mudanças de sistemas 1 

03 -  Análise crítica técnica das aplicações após mudanças nas plataformas operacionais 1 

04 -  Restrições sobre mudanças em pacotes de Software 1 

05 -  Princípios para projetar sistemas seguros 1 

06 - Ambiente seguro para desenvolvimento 1 

07 - Desenvolvimento terceirizado 1 

08 - Teste de segurança do sistema 1 

09 - Teste de aceitação de sistemas 1 

03 -  Dados para teste 1 

01 -  Proteção dos dados para teste 1 

15 - Relacionamento na cadeia de suprimento 5 

01 -  Segurança da informação na cadeia de suprimento 3 

01 -  Política de segurança da informação no relacionamento com os fornecedores 1 

02 -  Identificando segurança da informação nos acordos com fornecedores 1 

03 -  Cadeia de suprimento na tecnologia da comunicação e informação 1 

02 -  Gerenciamento da entrega do serviço do fornecedor 2 

01 -  Monitoramento e análise crítica de serviços com fornecedores 1 
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02 -  Gerenciamento de mudanças para serviços com fornecedores 1 

16 - Gestão de incidentes de segurança da informação 7 

01 -  Gestão de incidentes de segurança da informação e melhorias 7 

01 -  Responsabilidades e procedimentos 1 

02 -  Notificação de eventos de segurança da informação 1 

03 -  Notificando fragilidades de segurança da informação 1 

04 -  Avaliação e decisão dos eventos de segurança da informação 1 

05 -  Resposta aos incidentes de segurança da informação 1 

06 - Aprendendo com os incidentes de segurança da informação 1 

07 - Coleta de evidências 1 

17 - Aspectos da segurança da informação na gestão da continuidade do negócio 4 

01 -  Continuidade da segurança da informação 3 

01 -  Planejando a continuidade da segurança da informação 1 

02 -  Implementando a continuidade da segurança da informação 1 

03 -  Verificação, análise crítica e avaliação da continuidade da segurança da 
informação 1 

02 -  Redundâncias 1 

01 -  Disponibilidade dos recursos de processamento da informação 1 

18 - Conformidade 8 

01 -  Conformidade com requisitos legais e contratuais 5 

01 -  Identificação da legislação aplicável e de requisitos contratuais 1 

02 -  Direitos de propriedade intelectual 1 

03 -  Proteção de registros 1 

04 -  Proteção e privacidade de informações de identificação pessoal 1 

05 -  Regulamentação de controles de criptografia 1 

02 -  Análise crítica da segurança da informação 3 

01 -  Análise crítica independente da segurança da informação 1 

02 -  Conformidade com as políticas e procedimentos de segurança da informação 1 

03 -  Análise crítica da conformidade técnica 1 

Total Geral 114 

 


