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Sinopse da II sessão de 2018 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da II reunião de 2018 

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

realizada em 11 de abril de 2018 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: Paulo Victor F da Silva 

Representante do CCNH: Hueder P Oliveira 

Representante do CECS: Jeverson Teodoro 

Representante do CMCC: Gustavo Pavani 

Representante da ProPlaDI: Mônica Schroder  

Representante TA: Lucas Trombeta 

Representante TA (suplente): Bruna Cunha de Carvalho 

Representante NTE: Miguel Said 

Representante ProGrad: Eneyas Barbosa 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

 

 

Pauta:   

 

 

 Aprovação da minuta consolidada do PDTI 2018-2020; 

 

 

 

Informe: Sobre a repercussão da alteração da composição de membros do CETIC 

 

Considerando a repercussão nas listas abertas de discussão da UFABC sobre o tema 

levantado pelos membros Lucas e Bruna, em 10 de abril, acerca da contrariedade da 

decisão do ConsUni de aprovar a indicação de um técnico-administrativo da Assessoria 

de Comunicação e Imprensa na nova composição de membros, conforme descrito na 

sinopse da I reunião do CETIC 2018, prof. Dácio relata a sequência dos fatos ocorridos 

na referida sessão do ConsUni, explicando que a discussão sobre o tema se deu de forma 

bem rápida e a votação realizada antes que não houvesse mais quórum. Dácio explica que 

não há impedimento para que este assunto volte a ser discutido no ConsUni, porém não é 

possível reverter uma votação já realizada. Desta forma, Dácio sugere que o assunto volte 
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a ser pautado no CETIC, e este encaminhe para discussão como Ordem do Dia no 

ConsUni, ou então, algum conselheiro pode solicitar, diretamente, que o assunto volte a 

ser discutido no ConsUni. 

 

 

Aprovação da minuta consolidada do PDTI 2018-2020 

 

Miguel questiona sobre o funcionamento das publicações do PDTI, e Paulo explica que, 

próximo ao vencimento do PDTI, inicia-se a produção de uma minuta do novo 

documento que irá vigorar a partir de sua publicação oficial, após a aprovação da minuta 

consolidada pelo CETIC, porém, no decorrer de sua vigência, novas demandas surgem e 

precisam ser adicionadas ao documento, conforme descrito no item 16 do PDTI: 

“Processo de revisão do PDTI - Durante o período de sua validade, este PDTI poderá ser 

revisto, com a frequência necessária para a manutenção das atividades da UFABC. As 

alterações que se fizerem necessárias, com o devido embasamento, deverão ser 

solicitadas ao CETIC, a quem cabe a possível aprovação final de tais alterações, após 

criteriosa análise das mesmas”. 

 

Rondina pontua as alterações realizadas conforme solicitado na reunião anterior. 

 

Pavani aponta a necessidade de correção no quadro que indica a média e desvio padrão 

dos índices IGov.  

 

Pavani sugere colocar os Datacenters como projetos prioritários. 

 

Discutem questões relacionadas aos méritos de prioridade. 

 

Hueder questiona o alto valor de 9 milhões apontado como previsão para o Storage. 

Paulo explica que todos os valores informados são valores de referência para formulação 

de ata de registro de preços, e que, muito provavelmente, os valores a serem praticados 

serão menores, e esclarece que a atual Procuradoria exige que seja feito desta forma para 

fins de contratação. Por fim, prof. Dácio sugere que seja adicionada uma nota no PDTI 

explicitando este procedimento.  

 

Miguel, como integrante do GT que estudou o Software Livre, coloca em discussão o 

questionamento de estudos de possibilidade de uso dessa alternativa na UFABC. Paulo 

declara que, referente ao Firewall, utilizou-se Software Livre na UFABC enquanto foi 

possível. Paulo informa, ainda, que atualmente o procedimento usual do NTI é 

primeiramente pesquisar a viabilidade de utilização de um Software Livre, antes de partir 

para as alternativas pagas. Discutem sobre os procedimentos de pesquisa para compras de 

softwares.   

Dácio relembra que, quando da apresentação do relatório final do GT Software Livre no 

CETIC, foi abordada a possibilidade de realizar um estudo sobre quais tipos de software 

poderiam ser utilizados em determinadas áreas da UFABC, e sugere a continuidade desta 

discussão entre um grupo técnico de participantes específicos, e por último, recomenda a 

publicação do referido relatório do GT na página do CETIC.  

Paulo recomenda que o tema seja pauta da próxima reunião de dirigentes. 
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Por fim, Paulo comenta que foram consultadas três empresas para cotação de 

fornecimento de Datacenter, e logo antes do início desta reunião, ele recebeu o orçamento 

de uma quarta empresa, e refazendo a média dos valores, o montante atual descrito na 

minuta deverá ser corrigido de três milhões e quinhentos mil reais para quatro milhões e 

setecentos e cinquenta mil reais. 

 

Dácio coloca em votação, e o documento apresentado com as discutidas alterações é 

aprovado por unanimidade. 

 

 

A reunião é encerrada às 15:25.  
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