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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Secretaria-Geral 
Seção de Comissões 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7088 

secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse da I sessão ordinária de 2017 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I reunião ordinária de 

2017 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 

em 16 de fevereiro de 2017 às 14:00 horas na sala de reuniões da Reitoria da UFABC - Câmpus 

Santo André - Bloco A - Torre 1 - 1º andar. 

 

 

Presentes: 

Presidente: Dácio Matheus 

Coordenador Geral do NTI: Ricardo Mussini 

Representante do CMCC: Gustavo Pavani 

Representante do CECS: Jeverson Arantes Junior 

Representante do CCNH (suplente): Andre Paniago Lessa 

Representante TA: Lucas Trombeta 

Representante TA (suplente): Bruna Cunha de Carvalho 

Representante ProGrad: Eneyas Barbosa 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

Representante do NTE: Lucia Franco 

 

Convidados: 

Ex-membros representantes TAs: David Ratcov 

  Cristiano de Noronha Lopes 

 

 

Pauta:   

 

 

 Posse dos novos membros para o mandato CETIC 2017-2018; 

 

 

Informes: 

 

 

 Alteração na composição do GT PoSIC – ex-membro Cristiano Noronha; 

 

 Status sobre o GT Software Livre – ex-membro David Ratcov.  
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Expediente: 

 

 

 Definição do calendário das reuniões CETIC; 

 

 Norma de uso do serviço de impressão – Ricardo Mussini; 

 

 Sobre urnas eletrônicas e processos eleitorais;  

 

 Sobre inclusão de representantes discentes no CETIC; 

 

 Planejamento do novo PDTI – Rafael Rondina; 

 

 Relatório Final do GT instituído para analisar o desempenho do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) Tidia da UFABC. 

  

 

 

Posse dos novos membros para o mandato CETIC 2017-2018 

 

Prof. Dácio faz os agradecimentos aos ex-membros do CETIC do mandato 2015-2016 e dá as 

boas vindas aos novos membros, oficializando a posse destes para o mandato 2017-2018, 

conforme Portaria da Reitoria n.º 495 de 12 de dezembro de 2016, publicada no Boletim de 

Serviço n.º 613 de 16 de dezembro de 2016. 

 

 

Informes: 

 

 

Alteração na composição do GT PoSIC 

 

O ex-membro do CETIC Cristiano Noronha, que iniciou as atividades para a atualização da 

Política de Segurança da Informação e Comunicações – PoSIC da UFABC, informa o status 

sobre as indicações dos participantes para a composição do referido Grupo de Trabalho: 

Cristiano comenta que a Auditoria Interna declinou o convite para participar do núcleo duro no 

GT, alegando que a AudIn deve ser somente uma área de consulta pelo grupo. Desta forma, a 

AudIn passa a fazer parte da Comissão Consultiva do GT. 

 

Cristiano informa que ele participará do GT com a função de um secretário executivo, e 

conforme discutido anteriormente em reunião do CETIC, comenta a necessidade em nomear o 

presidente do GT sendo este um atual membro do CETIC, e sendo assim, sugere o cargo ao 

Lucas Trombeta, que aceita a indicação conforme o consentimento de todos os membros. 

 

Sobre a indicação dos representantes dos Centros, Cristiano comenta que o CECS e CCNH vão 

fazê-las em breve, e para o CMCC, prof. Pavani diz que ainda não conseguiu uma indicação. 

 

Cristiano comenta que a previsão para a realização da primeira reunião do GT é 06 de março, e 

antes disto pretende enviar à Vice-Reitoria os nomes para a elaboração da portaria de criação do 
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GT. E conforme sugestão do prof. Dácio, caso não haja a indicação de todos os representantes 

até o momento da publicação da portaria, deverá ser mencionado que tais indicações serão 

realizadas posteriormente. 

  

 

Status sobre o GT Software Livre do CETIC 

David comenta que conforme última reunião do Grupo de Trabalho, um grande avanço foi 

alcançado nos objetivos do grupo, mas não foi possível cumprir o cronograma estabelecido. 

Desta forma, David solicita a prorrogação do prazo do GT por mais seis meses.  

Prof. Pavani sugere que a presidência do GT, que atualmente é feita pelo David, seja alterada 

para ser realizada pelo membro do CETIC Prof. Jerônimo, que já consta como membro do GT. 

Desta forma, David passa a exercer a função de secretário executivo no GT. 

Com o consentimento dos membros presentes, as mencionadas alterações do prazo e presidência 

do GT serão providenciadas por meio de portaria logo antes do vencimento do prazo atual. 

 

 

Expediente: 

 

Calendário de reuniões do CETIC: 

Prof. Dácio sugere que as reuniões do CETIC continuem a serem realizadas às quartas das 14 às 

16 horas, e o seguinte calendário para as reuniões ordinárias é aceito pelos membros presentes: 

 

12 de abril – II reunião; 

07 de junho – III reunião; 

16 de agosto – IV reunião; 

04 de outubro – V reunião; 

06 de dezembro – VI reunião. 

 

Sendo que reuniões extraordinárias ou continuações das reuniões ordinárias deverão ser 

convocadas nos intervalos das datas estabelecidas, também às quartas no mesmo horário. 

 

 

Norma de uso do serviço de impressão 

 

Mussini comenta que o NTI está empenhado em criar uma política de impressão na UFABC com 

foco na redução de custos.  

Mussini apresenta uma tabela sobre os gastos de suprimentos de impressão no ano de 2016 

totalizando o montante de R$ 248.710,89. Apresenta outra tabela com o indicativo do volume de 

impressão por área. 

Mussini comenta sobre o DECRETO Nº 8.540, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015, que “Estabelece, 

no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, medidas de 

racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de serviços e 

na utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos” em seu “Parágrafo único:  

A avaliação de que trata o caput tem como meta a redução de vinte por cento sobre o valor total 

dos contratos e instrumentos congêneres.” 
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Na sequência Mussini comenta que em 2015 foi implementado o sistema de cotas de impressão 

aos servidores do NTI, o que gerou uma redução de 83% nas impressões monocromáticas e 67% 

nas coloridas, sem gerar prejuízo às atividades no NTI. 

 

Em seguida Mussini ilustra dois casos de abuso no uso de impressões realizados por dois 

estagiários. 

 

Mussini comenta outro caso de alto custo para a UFABC que é o grande volume de impressão de 

provas, como é feito, por exemplo, para a Escola Preparatória e cita um episódio em que uma 

impressora derreteu após seu uso excessivo. Mussini alerta que o custo de uma impressora de 

grande porte, a qual seria aconselhável para esse tipo de impressão, custa em média três vezes 

mais do que as impressoras tradicionais que são atualmente utilizadas na UFABC. 

Mussini finaliza a apresentação destacando as seguintes propostas: 

  

 Criação de política de impressão 

Mussini comenta já ter elaborado a minuta do documento que deverá regulamentar a política de 

impressão. Prof. Dácio solicita que Mussini compartilhe a minuta com os demais membros para 

que possam contribuir na edição até o final do mês de março, de modo que ela possa ser 

discutida na reunião do CETIC em 12 de abril. 

 

 Parque de Impressão 

○ Redução do parque de impressão com uso intensivo de ilhas de impressão; 

 

○ Eliminar impressoras dedicadas; 

 

 Redução de custos 

○ Atender o decreto 8540/2015 com redução de 20% nos custos; 

 

○ Implantação de cota de impressão em toda a Universidade; 

 

o Contratação de serviço especializado em reprografia para grandes volumes e material 

publicitário; 

 

o Campanha de impressão consciente; 

 

o Implantação de processo eletrônico; 

 

 Problemas: Impressão de provas / Impressão para alunos / Impressão de material 

publicitário. 

Prof. Dácio comenta sobre a necessidade do NTI em agendar as seguintes reuniões para tratar de 

cada assunto especificamente: 

Reunião com os Centros para tratar sobre impressão de provas; 

Reunião com ProPG/ProGrad para tratar sobre impressão para alunos; 

Reunião com ACI/ProAP/ProEC/Agência de Inovação para tratar sobre impressão de material 

publicitário.  
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Sobre urnas eletrônicas e processos eleitorais  

 

Prof. Dácio comenta sobre a apresentação realizada pelo prof. Mário Gazirro na V reunião 

extraordinária do CETIC em dezembro de 2016 sobre Urnas de 3ª geração. E comenta a 

necessidade de discussão do tema em referência para levar subsídios ao ConsUni, uma vez que 

no presente ano ocorrerá eleições de Diretores/Vice-Diretores dos Centos, além de Reitor/Vice-

Reitor. 

 

Mussini faz um resumo dos atuais sistemas eleitorais presentes na UFABC:  

 Sistema de urna eleitoral física (netbooks); 

 Sistema de votação online: Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas (SAELE); 

 SIG-Eleição; 

 Urnas de 3ª geração (apresentado pelo prof. Gazziro como proposta de ser uma opção a 

mais disponível a ser utilizada). 

 

Mussini comenta que o SIG-Eleição é o melhor sistema em termos de confiabilidade da base 

dados, porém ele não permite que seja criada uma eleição na qual exista mais de uma chapa 

para um mesmo cargo, como, por exemplo, em alguns casos em que há eleição para dois 

cargos de representantes TA´s; problema este que não haveria nos casos de eleições para 

Diretores/Vice-Diretores dos Centos ou Reitor/Vice-Reitor. 

 

Sobre o sistema de Urnas de 3ª geração, Mussini reitera que este é um retrocesso em termos 

operacionais, embora seja inviolável em termos de segurança, e coloca em questão se 

realmente a UFABC necessita deste elevado nível de segurança, e desta forma, se deseja 

arcar com os custos que esse modelo operacional geraria. 

 

Prof. André pergunta se há ocorrências de questionamentos sobre a segurança dos atuais 

sistemas online utilizados na UFABC, e Mussini comenta que com o sistema em si não há 

questionamento, apenas já houve inconsistências quanto a base de dados que alimenta o 

sistema. E Pavani reforça a impossibilidade de realizar uma auditoria detalhada neste tipo de 

eleição online, uma vez que não é possível saber exatamente quem são os eleitores que estão 

votando.  

 

Pavani opina que para eleições majoritárias é aconselhável a realização de votação 

presencial, com seção eleitoral. 

 

Prof. Dácio expressa a preocupação em se ter a possibilidade da realização de uma auditoria 

na eleição, caso necessário. 

 

Lucas comenta sobre a necessidade de alimentar o banco de dados considerando os 

servidores novos que ingressam na UFABC, de forma que eles também tenham o direito ao 

voto. 

 

Profa. Lucia comenta que de acordo com a legislação vigente, os alunos de Ensino a 

Distância também devem ter direito a voto e é necessário que a UFABC comece a pensar 

nisto. 
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Considerando o horário avançado, prof. Dácio sugere encerrar a presente reunião e agendar 

uma continuação para tratar deste tema em março, antes da reunião do ConsUni. 

 

Desta foram, a reunião é encerrada às 16:05. 


