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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 VI sessão de 2017 do CETIC  

 

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

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 18 de 

agosto 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 do CMCC: Gustavo Pavani 

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: 

NTI: Cristiano de Noronha Lopes 

Biblioteca: Maria do Carmo Cardoso 

Pauta:   

 

Expediente: 

 

 Parcela RTI-ANSP FAPESP – exercício 2017; 

  

 Solicitação de prorrogação do prazo e Status Report do GT-PoSIC. 

 

 Solicitações de alterações no PDTI 2016-2017: 

 

 Atualização do valor constante no item 2.3.2 – Recursos TIC nas salas de 

aula (NTI); 

 

 Atualização de valores para aquisição de equipamentos para o 

desenvolvimento de ações da ProEC; 

 

 Atualização de valores para aquisição de Solução RFID de Segurança, 

Automação e Gerenciamento dos acervos das Bibliotecas. 
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 Comitê de Governança Digital – CGD (NTI). 

 

 

Expediente: 

 

Parcela RTI-ANSP FAPESP – exercício 2017 

 

O prof. Pavani, pesquisador responsável pelo projeto referente às parcelas RTI-ANSP FAPESP – 

exercícios 2009-2010-2012-2013-2014-2015-2016, comentou que mais de 90% do projeto já foi 

executado, restando somente a pendência de compra de um servidor que está em processo de 

aquisição, mas que até a próxima reunião ordinária do CETIC em outubro, prof. Pavani acredita 

que terá o relatório de execução de todo o projeto para aprovação do CETIC e prestação de 

contas.  

Discutem as possíveis aplicações para execução da parcela do exercício de 2017 no valor de R$ 

64.775,00 e decidem que o NTI irá fazer um levantamento sobre suas demandas com 

justificativa de uso em pesquisa e enviará por e-mail aos membros do CETIC, e caso não haja 

demanda viável pelo NTI, os próprios membros devem decidir sobre a proposta a ser apresentada 

e aprovada na próxima reunião do CETIC em outubro, para que ela possa ser encaminhada em 

novembro à FAPESP.  

 

 

Solicitação de prorrogação do prazo e Status Report do GT-PoSIC 

 

Cristiano Noronha, membro do GT instituído para realizar a atualização da Política de Segurança 

da Informação e Comunicações (POSIC) no âmbito da UFABC, apresenta o passo a passo do 

desenvolvimento das ações do GT, informando sobre as reuniões e consultas realizadas até o 

momento e seus desdobramentos e resultados alcançados. 

 

Na sequência, Cristiano informa a solicitação de prorrogação do prazo de conclusão dos 

trabalhos do GT por mais 6 meses para que possam trabalhar no desenvolvimento de normas 

temáticas sobre assuntos como o uso da internet, o controle de acesso, o uso das pastas 

compartilhadas, as redes sociais, dentre outros temas. Comenta a necessidade de se realizar ações 

como: a revogação da Resolução ConsUni nº 12, que aprova as normas de uso e políticas gerais 

de segurança da UFABC; a indicação de servidor para exercer a função de Gestor de Segurança 

da Informação (GSIC) e divisão de SIC; a constituição do Comitê de SIC (CSIC); e a 

constituição da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais 

(ETIR). 

Pavani comenta que o problema da Resolução ConsUni nº 12 é o fato de ela misturar política, 

normas e procedimentos. Os membros concordam que cabe ao ConsUni a referida revogação, 

porém será necessário apresentar os documentos que a substitui e as justificativas para tal. 

Mussini sugere que após a revogação da Resolução n.º 12 pelo ConsUni, as publicações de 

documentos pertinentes à Tecnologia da Informação fiquem restritas ao CETIC. 

Prof. Dácio coloca em votação o pedido de prorrogação do prazo do GT, que é aprovado por 

unanimidade pelos membros, e acordam que, tão logo tenham o documento completo e 

atualizado da PoSIC aprovado pelo CETIC, este Comitê deverá encaminha-lo ao ConsUni como 

proposta para revogação da Resolução n.º 12. 
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Solicitações de alterações no PDTI 2016-2017: 

 

 Atualização do valor constante no item 2.3.2 – Recursos TIC nas salas de aula. 

 

Mussini comenta a necessidade de alteração do valor do item 2.3 Áudio e Vídeo - 2.3.2 – 

Recursos TIC nas salas de aula de 400 mil reais para 450 mil reais para aquisição de 

equipamentos audiovisuais para salas de aulas e laboratórios em razão da entrega de novos 

prédios, e também pelo fato de que muitos projetores atualmente em uso já ultrapassaram o 

tempo de vida útil e precisam ser substituídos, além da vantagem de que os novos projetores são 

mais inteligentes em suas funcionalidades, o que permitirá um melhor uso e uma duração mais 

prolongada dos equipamentos. 

Prof. Dácio coloca em votação e a solicitação de atualização é aprovada por todos os membros. 

 

 

 Atualização de valores para aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de ações 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). 

 

Rondina comenta que esta demanda da ProEC refere-se à atualização de valores no PDTI para 

aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de ações da Pró-reitoria no valor total de R$ 

3.475,49, conforme listado no processo 23006.001620/2017-68: Bateria recarregável original 

Canon LP-E8 (p/ substituição); Câmera fotográfica digital; microfone multidirecional com 

condensador para filmadora; microfone de mão; kit de microfone sem fio (mão, headset e 

lapela).  

Considerando a Instrução Normativa n.º04 que rege o PDTI, valores abaixo de 80 mil reais não 

necessitam de aprovação para constar no Plano. E concordam que não está claro nesta solicitação 

se o referido valor se trata de uma suplementação ao valor limite já destinado para este fim no 

PDTI, ou se realmente é uma solicitação encaminhada ao CETIC equivocadamente. Desta forma, 

prof. Dácio solicita que Rondina esclareça o questionamento, mas já coloca em votação a 

aprovação do valor caso se trate de uma complementação que iria extrapolar o valor limite, e 

sendo assim, a solicitação é aprovada por todos os membros. 

 

 

 Atualização de valores para aquisição de Solução RFID de Segurança, Automação e 

Gerenciamento dos acervos das Bibliotecas. 

 

A Coordenadora do Sistema de Bibliotecas, Maria do Carmo, inicia a explanação da proposta de 

aquisição da Solução RFID, com valor estimado em R$ 1.426.550,23, justificando que o sistema 

em uso atualmente, que é provido por meio de uma empresa de alocação de antenas, vem 

apresentando inconsistências e não seria viável realizar manutenção, além do que a continuidade 

com este sistema atual gera custos de custeio e a aquisição da nova Solução proposta geraria 

somente custo de investimento, o que atualmente é mais vantajoso pra UFABC do ponto de vista 

orçamentário. Maria comenta ainda que tal Solução oferece uma tecnologia inteligente em 

questões de segurança, automação e gerenciamento dos acervos das Bibliotecas, e por oferecer o 

autoatendimento aos usuários, aliviaria a deficiência da quantidade de servidores da Biblioteca, 

otimizando o atendimento.  
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Vitor reitera que atualmente é mais viável considerar demandas de investimento do que de 

custeio, apontando que o valor de custeio atribuído à manutenção do sistema atual é um 

montante considerável. Dácio complementa explicando que isto está acontecendo porque o valor 

limite de investimento liberado para andamento das obras do anexo não foi suficiente, e desta 

forma, tal valor permite que aquisições menores sejam realizadas. 

 

Considerando a demanda por segurança do acervo, prof. Pavani pergunta se foi realizada uma 

estimativa da quantidade de livros extraviados por ano. Maria comenta que conforme inventário 

realizado, o extravio nestes últimos anos não chega a 10% do acervo total, porém há outras 

razões que motivam a solicitação por este novo sistema, conforme explicitado no parágrafo 

anterior. 

  

Prof. Vitor comenta a necessidade da segurança patrimonial como obrigação institucional, 

independente da relação custo e benefício. E atualmente a segurança patrimonial das Bibliotecas 

está sendo feita por alocação, o que além de gerar demanda de custeio, traz uma fragilidade 

contratual inerente à dependência de terceiros. 

 

Discutem questões sobre a manutenção desta Solução. Mussini relata que atualmente a referida 

empresa de alocação é a responsável por todo tipo de manutenção, e já com esta nova Solução 

RFID, após o término da garantia, a UFABC será a responsável pela manutenção dos 

equipamentos. 

 

Pavani questiona se foi realizada cotação de outras opções de solução para fins de comparação. 

Maria do Carmo diz que sim, e que a Solução RFID apresentou mais vantagens. 

 

Pavani demonstra preocupação em realizar este investimento em um momento de crise 

orçamentária, e declara que gostaria de ter visto uma apresentação mais clara de todo o contexto 

desta proposta. Ainda questiona se a aquisição de livros não deveria ser mais prioritária. 

 

Discutem questões orçamentárias sobre priorização de aquisições e Vitor comenta que os 

recursos disponíveis para aquisição de livros e para a aquisição desta Solução RFID são 

provenientes de diferentes origens.  

 

Pavani ainda coloca que, de seu ponto de vista, a aquisição dos acessórios que acompanham esta 

Solução deveriam ser obtidos por meio de ata de registro de preços e não como pregão pontual.  

Vitor sugere verificar se depois de efetuada a contratação da Solução da maneira como está, 

poderia ser aberta a ata de registro de preços para os acessórios. 

 

Dácio declara que no âmbito do CETIC devemos deliberar neste momento sobre a viabilidade de 

execução do ponto de vista da tecnologia a ser incentivada e ampliada. Desta forma, coloca em 

votação a aquisição desta Solução RFID, que é aprovada, com um voto de abstenção. 
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Comitê de Governança Digital – CGD: 

 

Mussini comenta que em maio deste ano a Secretaria de Tecnologia da Informação, ligada ao 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicou a Portaria n.º 19, de 29 de 

maio que “Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal – SISP” e buscando os desdobramentos 

desta Portaria, encontrou o Decreto nº 8.638 de 15 de janeiro de 2016 que “Institui a Política de 

Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional”. 

Conforme entendimento do Mussini, a mencionada Portaria obriga as IFES a implementarem um 

Comitê de Governança, que pode ser uma estrutura equivalente, como o próprio CETIC, porém 

com os seguintes ajustes na Resolução ConsUni 84 que cria o CETIC :  

 1- Incluir na composição do CETIC representantes da ProPG, ProPes e ProEC, para 

atender o parágrafo II do Art. 9º do Decreto em referência, o qual solicita a participação de um 

representante de cada unidade finalística da Instituição; 

 2- Incluir nas competências do CETIC o texto “deliberar sobre os assuntos relativos à 

Governança Digital da UFABC”. 

Acerca do item 1 acima, os membros acordaram que a atividade fim da Universidade é o Ensino, 

Pesquisa e Extensão que é exercida pelos docentes dos Centros, cujos representantes já estão 

contemplados na atual composição do CETIC, não havendo necessidade de qualquer alteração. E 

sobre o item 2, questionaram a pertinência de tal inclusão, já que se pode interpretar que todo 

assunto relacionado à Tecnologia da Informação e Comunicação, como é o caso da Governança 

Digital, já está inserido sob a responsabilidade do CETIC. 

Mussini menciona que a Portaria em questão pede a formalização das ações solicitadas e sendo 

assim, ele sugere que a UFABC providencie um documento no qual informe que tais ações já estão 

contempladas no CETIC.  

Por fim, decidem encaminhar tais conclusões para a Procuradoria Federal junto a UFABC para que a 

mesma dê seu parecer sobre este tema. 

 

 

A reunião é encerrada às 16:30. 


