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Sinopse da III sessão ordinária de 2014 do CETIC 

 

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

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

em 21 de maio de 2014, às 16 horas na sala 312, Torre I Bloco A (Campus Santo André da 

UFABC - Bloco A - Torre 1 - 3º andar).  

 

Presentes: 

Presidente: Dácio Matheus 

Vice Presidente, representante CMCC - Maurício D. Coutinho Neto 

Representante da Prograd - Eneyas Barbosa 

Coordenador do NTI - Ricardo Mussini 

Administrador CETIC - Rafael Rondina 

 

Convidados: 

Representante da Propes - Jeverson Teodoro Arantes Junior 

Representante do CECS – Caio Moraes 

 

Ausências justificadas: 

Representante da Propladi - Alda Maria N. Sanches 

Representante dos Tas - Alexsandro C. Carvalho 

Representante CMCC – Claudio N. de Meneses 

Suplente CMCC – Letícia R. Bueno 

 

Informes: 

 

Prof. Dácio inicia a reunião adicionando um informe à reunião: 

- Possibilidade de inclusão de um representante TA do NTI como membro do CETIC 

Na sessão anterior do CETIC, realizada em 02 de abril de 2014, o Ricardo Mussini relatou o 

desejo de sua equipe de TAs em ter um representante dessa categoria no CETIC.  

Considerando a possibilidade em questão justificável, prof. Dácio sugere ao NTI a elaboração da 

minuta de um texto de alteração da resolução de criação do CETIC (Resolução ConsUni nº 84) 

para ser apresentada na próxima reunião do ConsUni. 

 

O informe seguinte trata sobre: 

- Reserva Técnica de Conectividade da Rede ANSP – FAPESP 

Prof. Maurício apresenta a pesquisa realizada junto à FAPESP, na qual indica os valores 

anualmente parcelados, de 2008 a 2014, disponíveis para execução em projetos de conectividade 

na UFABC, que somados, totalizam o montante de R$ 223.000,00. Prof. Maurício informa que 

já solicitou a FAPESP orientações sobre a possibilidade de unificar tais parcelas e executar o 



 

 

mencionado montante em um único projeto da UFABC. Em seguida, prof. Maurício elucida a 

necessidade de auxílio técnico voltado à rede e conectividade para apresentar a FAPESP qual a 

demanda atual da UFABC. Prof. Dácio sugere que o NTI selecione uma equipe de apoio para 

fazer o levantamento de tal demanda e apresentá-la na próxima reunião do CETIC.  

Mussini adianta uma sugestão sobre a possibilidade de duplicar o equipamento que administra a 

computação científica, intensificando, assim, a capacidade de conectividade da UFABC. 

Prof. Dácio comenta sobre um pedido de recursos, do Assessor de Relações Internacionais, prof. 

Carlos Kamienski, para investimento no Núcleo Estratégico NUVEM, e solicita ao prof. 

Maurício pesquisar sobre a pertinência dessa demanda. 

 

Os seguintes informes foram adicionados e deverão constar da pauta da próxima reunião CETIC: 

 

- Política de uso de laboratórios didáticos e salas de estudos  

Eneyas mencionou a necessidade da elaboração de uma política para utilização dos laboratórios 

didáticos, justificada pela constante solicitação de alunos com a intenção de usar esse espaço 

como salas de estudo, fora do horário de aula. 

Decidiu-se que a ProGrad deve elaborar uma minuta desse documento, no qual conste a política 

de utilização para cada tipo de laboratório didático e de salas de estudos nos câmpus de Santo 

André e SBC. 

 

- Outsourcing de impressão 

Ricardo Mussini comenta sobre o estudo que o NTI vem fazendo sobre outsourcing de impressão 

e a intenção de criar uma política de impressão na UFABC. 

 

 

Pauta: 

 

1. Pedido do CECS de complementação da previsão do PDTI 2014-2015.      
 

 

A Direção do CECS solicita a atualização dos valores previstos para softwares, hardwares e 

estações de trabalho, constantes do tópico do PDTI: 12 - Plano de metas, ações e investimentos - 

Item 6 – Graduação, considerando a adição do valor total de R$ 732.000,00.  

Prof. Dácio comenta sobre a importância de manter o alinhamento do PDTI como o plano de 

execução orçamentária de cada área, e sugere que o critério de elaboração do próximo PDTI se 

estabeleça após a definição do decreto de execução orçamentária da UFABC. 

Prof. Dácio reitera a importância de constar no PDTI toda aquisição de TI da UFABC, 

independente do valor e de sua exigência em seguir ou não a Instrução Normativa IN04. 

Após ampla discussão sobre como discriminar no PDTI os valores destinados ao CECS, decidiu-

se por dividi-los em três categorias genéricas, como segue: 6.1 - Estações de trabalho para 

laboratórios didáticos do CECS; 6.2 - Equipamentos (hardware) para laboratórios didáticos do 

CECS; e 6.3 – Softwares para laboratórios didáticos do CECS. Esse ajuste no PDTI, aprovado 

pelos presentes, foi providenciado e segue no link de acesso abaixo: 

 

Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 17h55. 

 

 

  

 


