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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 
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Sinopse da V sessão de 2017 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da V reunião de 2017 do 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 21 de 

junho 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 CCNH: Hueder Paulo Oliveira 

Representante do CECS: Jeverson Teodoro 

Representante da ProPlaDI: Vitor Emanuel Marchetti  

Representante TA: Lucas Trombeta 

Representante TA (suplente): Bruna Cunha de Carvalho 

Representante NTE: Lucia Franco 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidados: 

ProAP:  

Gustavo Galati  

Andrey Gonçalves 

Pauta:   

 

Expediente: 

 

 Aprovação da minuta da norma de uso do serviço de impressão – Ricardo 

Mussini; 

  

 Aprovação do Plano de Trabalho do PDTI 2018-2020 – Rafael Rondina; 

 

 Aprovação do projeto da ProAP para inclusão no PDTI: “Aquisição de Materiais 

Permanentes para o Núcleo de Acessibilidade da UFABC” – Gustavo Galati; 

 

 Parcela RTI-ANSP FAPESP – exercício 2017; 

 

 Sobre inclusão de representantes discentes no CETIC. 
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Expediente: 

 

Aprovação do Plano de Trabalho do PDTI 2018-2020 

 

Considerando que Mussini ainda não está presente para relatar sobre o primeiro item, Prof. 

Dácio sugere iniciar com o segundo item da pauta. 

 

Rondina comenta as etapas de elaboração do PDTI, focando no item sobre o cronograma de 

execução das ações de preparação, diagnóstico e planejamento, informando que o cronograma 

das ações de monitoramento e avaliação será elaborado e apresentado posteriormente. 

Prof. Dácio sugere alterar a data de inicio da aprovação do PDTI, item 5.3.11, de 06/12/2017 

para o dia 28/10/2017. 

 

Vitor comenta que sempre busca trazer para a ProPlaDI a questão orçamentária do PDTI no 

sentido da priorização de execução de atividades conforme a disponibilidade do orçamento, de 

forma a ter um mapa para subsidiar as decisões mais estruturais e menos conjunturais. 

 

Discutem sobre a divulgação das etapas de elaboração à comunidade acadêmica, e Prof. Dácio 

sugere que Rondina veja providências para publicar no Comunicare da UFABC uma matéria 

acerca deste processo de elaboração do PDTI. 

 

Prof. Dácio coloca em votação o apresentado Plano de Trabalho, que é aprovado por 

unanimidade. 

 

 

Norma de uso do serviço de impressão 

 

Mussini comenta as alterações pontuais no texto conforme reunião anterior, e informa a 

novidade de que o NTI descobriu no sistema de impressão a maneira de realizar o controle das 

cotas de forma anual, conforme sugerido na discussão da primeira reunião sobre este assunto. 

 

Dácio comenta sobre a importância, quando da divulgação desta norma, de cientificar a 

comunidade acadêmica dos objetivos de redução de custo com o serviço de impressão na 

UFABC, e reitera, como medida administrativa, a reunião com as Direções dos Centros, na qual 

o NTI encaminhou um relatório com os quantitativos de impressões realizadas por cada servidor 

dos respectivos Centros. 

 

Dácio retoma o assunto, originário pela demanda da ProEC discutida na reunião anterior, sobre a 

possibilidade futura de criação de cotas de impressão para alunos participantes de projetos de 

pesquisa/ extensão e cultura, e acordam de que na referida norma não cabe adicionar 

informações sobre o assunto, mas sim, se necessário, futuramente poderá ser realizado 

atualizações na portaria que tratará dos quantitativo das cotas. Prof. Hueder, sugere, para estes 

casos, que os coordenadores responsáveis dos referidos projetos pudessem ter suas cotas 

aumentadas para poderem dar suporte a tais alunos. 

 

Discutem algumas alterações pontuais no texto e prof. Dácio coloca em votação a minuta, que é 

aprovada por unanimidade. 
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Aprovação do projeto da ProAP para inclusão no PDTI: “Aquisição de Materiais Permanentes 

para o Núcleo de Acessibilidade da UFABC” 

 

Andrey inicia a apresentação do projeto em epígrafe comentando que o Núcleo de 

Acessibilidade, baseado no mapeamento das necessidades dos alunos com deficiência, listou os 

materiais provenientes desta demanda. Comenta que atualmente há alunos monitores que 

assistem os alunos com deficiência, e a intenção é substituir tais monitores por tecnologias. Na 

sequência, Andrey explica sobre funcionalidade e necessidades de cada um dos equipamentos 

que fazem parte dos itens de informática, como amplificadores de vídeo, lupas, tablets, 

softwares, mouse óptico, impressora 3D e notebooks. 

 

Sobre a origem do recurso para aquisição dos referidos materiais, Vitor comenta que a UFABC 

recebeu quatro emendas parlamentares, sendo uma delas, no valor de cento e cinquenta mil reais, 

destinada exclusivamente a ações de acessibilidade. Rondina complementa dizendo que o PDTI 

já contempla ações para acessibilidade, mas para prosseguimento do projeto apresentado, é 

necessária a aprovação do CETIC para inclusão das informações no PDTI sobre o valor e a 

origem do recurso que será utilizado. 

 

Desta forma, prof. Dácio propõe que o projeto apresentado seja aprovado considerando como 

limite orçamentário o valor da referida emenda (R$ 150.000,00). Esta proposta é aprovada por 

unanimidade. 

 

 

Parcela RTI-ANSP FAPESP – exercício 2017 

Conforme comentado na reunião anterior, prof. Dácio reitera que aguardará a presença do prof. 

Gustavo Pavani para relatar sobre o projeto em execução referente às parcelas RTI-ANSP 

FAPESP anteriores (2012-2016), e daí então, iniciar o debate sobre a parcela do exercício 2017. 

 

 

Sobre inclusão de representantes discentes no CETIC 

Prof. Dácio comenta que esta demanda foi, inicialmente, pauta da V sessão extraordinária do 

CETIC 2016, realizada em 07/12/2016, relatada pelas conselheiras discentes do ConsUni da 

época. À ocasião, conclui-se que este assunto deveria voltar a ser discutido neste Comitê. 

 

Discutem sobre a porta de entrada das demandas discentes no CETIC, e acordam que, assim 

como acontece atualmente, não se faz necessário um representante discente para que as referidas 

demandas entrem no CETIC. 

 

Prof. Dácio relembra sobre a discussão dos canais de comunicação acercas das políticas de TI na 

Universidade, e afirma ser pertinente seu esclarecimento e incentivo. Rondina comenta que na 

fase de elaboração do PDTI, toda a comunidade acadêmica, que inclui os alunos, é consultada 

sobre suas necessidades. 

 

Diante de toda a discussão, prof. Dácio conclui que o CETIC não vê como adequada a inclusão 

de um representante discente em sua composição, porém, isto não impede que os próprios 
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discentes façam tal proposta diretamente ao Conselho Universitário, que é o órgão criador do 

CETIC. Desta forma, Dácio coloca em votação esta decisão, que é aprovada com uma abstenção. 

 

 

A reunião é encerrada às 16:30. 


