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Sinopse da I sessão ordinária de 2014 do CETIC 

 

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

2014 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 

em 19 de março de 2014, às 10 horas na sala de reuniões da Reitoria (Campus Santo André da 

UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar).  

 

Presentes: 

 

Presidente: Dácio Matheus 

Vice Presidente, representante CMCC - Maurício D. Coutinho Neto 

Representante dos Tas - Alexsandro C. Carvalho 

Representante da Propladi - Alda Maria N. Sanches 

Representante da Prograd - Eneyas Barbosa 

Coordenador do NTI - Ricardo Mussini 

Rafael Rondina 

 

Convidado: 

Representante da Propes - Marcelo Christoffolete  

 

Informes: 

Ricardo Mussini informa sobre a situação atual do andamento das ações necessárias às 

adequações da Sala de Estudos: 

- Adequação de um sistema de projeto e analise de rede sem fio desenvolvido pelo NTI – Site 

Survey - O processo já está na PROAD para ser analisado e licitado. 

- Melhorias de acesso à rede sem fio do Campus Santo André – Foi realizado levantamento de 

infraestrutura e adequação do projeto e o NTI já providenciou a instalação de novos pontos de 

acesso na estrutura já existente. Foi detectada a necessidade de serem instalados novos pontos e 

as providencias para essas instalações já foram tomadas. O mesmo estudo será feito no campus 

São Bernardo. 

- Adequação dos computadores para Sala de Estudos - Os computadores antigos, modelo Dell 

740, foram substituídos por Dell 780 no campus Santo André. As alterações referentes a imagem 

de sistema dos computadores das salas de estudo solicitadas pelo GT no campus Santo André, já 

foram feitas, faltando apenas a identificação dos usuários, que deve ocorrer em curto prazo. 

Também será disponibilizada em breve a política de utilização das salas de estudo, política esta 

que está sendo desenvolvida pelo NTI. 

 

Rafael sugere que após o término de todas as instalações, seja feita uma consulta junto aos 

alunos que utilizam as salas de estudo, para saber a percepção das mudanças e satisfação dos 

mesmos. 



 

 

Alda sugere que seja feita a divulgação dos termos de uso assim que sejam finalizados pelo NTI, 

e também das melhorias realizadas, para conhecimento da comunidade acadêmica. 

 

Pauta: 

 

1. Apreciação do PDTI 2014/2015.      
 

 

Professor Dacio dá continuidade à reunião e passa a palavra ao Rafael, para que este inicie a 

apresentação sobre a elaboração do PDTI 2014/2015. Rafael fala da abrangência do documento e 

da metodologia utilizada, dividida em três etapas; Preparação, Diagnóstico e Planejamento. Essa 

metodologia é utilizada pelo Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da 

Informação - SISP, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. Após a apresentação, foram 

feitas algumas pequenas solicitações de alteração no texto, relativas ao plano de metas e ações, 

separação entre orçamento do NTI e orçamento das demais áreas, além de diretrizes gerais do 

PDTI, no tocante a software livre e modelo de contratações. 

 

 

Encaminhamentos: 

 

- Desmembrar no plano de metas e ações os subtotais do NTI de das outras áreas; 

 

- Incluir o item 7.5 – Computação científica, de acordo com estimativa informada pelo NTI;  

 

- inclusão de um parágrafo, escrito pelo Alexsandro, com diretrizes de software livre e 

modelo de aquisições – IN04. 

 

O PDTI foi aprovado após os ajustes solicitados, e está a disposição para acesso no link 

abaixo: 

 

http://propladi.ufabc.edu.br/desenvol-institucional/pdti 
 
 
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 12h20. 
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