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Sinopse da IV sessão ordinária de 2014 do CETIC 

 

 

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

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

em 16 de julho de 2014, às 14 horas na sala 312 no Campus Santo André da UFABC - Bloco A - 

Torre 1 - 3º andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Dácio Matheus 

Vice Presidente, representante CMCC: Maurício D. Coutinho Neto 

Coordenador do NTI: Ricardo Mussini 

Administrador CETIC / Representante PROPLADI (substituto): Rafael Rondina 

Representante TA (suplente): Silas J. V. da Silva 

 

Convidados: 

Representante da Propes: Jeverson Teodoro Arantes Junior 

Representantes do NTI: Paulo Vitor; 

                                       Samuel Werneck 

 

Ausências justificadas: 

Representante PROPLADI- Alda Maria N. Sanches 

Representante TAs - Alexsandro C. Carvalho 

Representante CMCC – Claudio N. de Meneses 

Suplente CMCC – Letícia R. Bueno 

Representante PROGRAD: Eneyas Barbosa 

 

 

Informes: 

- Criação da seção de HPC na PROPES 

Prof. Maurício informa sobre a criação da Comissão de computação científica da UFABC nos 

moldes da Central Multiusuário para gerenciar recursos compartilhados de HPC na PROPES. 

 

- Reserva Técnica de Conectividade da Rede ANSP – FAPESP 

Prof. Maurício informa que a Direção Administrativa da FAPESP está de acordo com a 

unificação das parcelas da reserva em referência (de 2008 a 2014) para execução conforme 

proposta a ser encaminhada pela UFABC até o dia 30/11/2014. 

Obs.: A apresentação de proposta, pelo NTI, para uso dessa reserva é item do expediente da 

presente reunião, porém, foi decido que tal proposta será analisada pelo prof. Maurício, para na 

próxima reunião do CETIC, ser apresentada e discutida. 

 



 

 

Os seguintes informes deverão constar da pauta da próxima reunião CETIC: 

 

- Política de uso de laboratórios didáticos e salas de estudos  

- Outsourcing de impressão 

 

 

 

Expediente: 

 

Inclusão no PDTI 2014-2015: Aquisição de tablets e solução de vídeo conferência 

 

Ricardo Mussini comenta que a demanda de tablets e solução de vídeo conferência já constava 

do PDTI 2012-2013, mas não houve tempo hábil para conclusão do processo licitatório, sendo 

assim, é necessária sua inclusão no PDTI atual. 

Em agosto de 2013 o NTI já havia iniciado o levantamento junto às áreas da UFABC sobre a 

demanda por tablets, questionando a quantidade solicitada e a justificativa para o uso do 

equipamento.  

Na presente reunião, foi decidido que tal levantamento deve ser atualizado, constando a 

confirmação da quantidade solicitada, a justificativa e finalidade de uso detalhadas, assim como 

a fonte e disponibilidade de recursos para tal aquisição. Esse estudo deve ser apresentado na 

próxima reunião do CETIC, para posterior aprovação e inclusão no PDTI atual. 

 

Ricardo Mussini apresenta uma proposta de aquisição de videoconferência considerando a 

tecnologia de hardware dedicado, indicando ser uma opção completa e adequada à necessidade 

da UFABC. 

Prof. Maurício questiona a possibilidade de utilizar os recursos atuais disponibilizados pela RNP, 

que oferece a tecnologia de videoconferência por meio do software Adobe Conect. 

Depois de muito debate sobre a escolha da melhor opção de videoconferência, decidiu-se por 

adquirir a tecnologia de hardware dedicado, sendo esta a aquisição de uma infraestrutura de 

servidores (que oferece 25 conexões simultâneas) e equipamentos de captação e transmissão para 

instalação em duas salas, sendo uma no Câmpus Santo André e uma no Câmpus SBC.  

 

 

Adesão à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)  

 

Paulo Victor fez a apresentação sobre o CAFe, que é uma federação de identidade que reúne 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras, que possibilita o usuário manter todas as suas 

informações na instituição de origem e pode acessar serviços oferecidos pelas instituições que 

participam da federação. 

Ricardo Mussini informa que todo o processo de adesão foi providenciado pelo NTI e o último 

passo para a conclusão do processo era assinatura do termo de compromisso pelo dirigente 

máximo da UFABC (reitor), que encaminhou o processo para verificação da Procuradoria 

Jurídica da UFABC, que, por sua vez, solicitou abertura de um processo interno e exigiu a 

aprovação do CETIC. 

Prof. Dácio sugeriu que uma reunião seja agendada entre Vice-Reitoria, NTI e Procuradoria 

Jurídica para debater o assunto. 

 

 

 



 

 

Andamento da instalação física do Datacenter; UPS 

 

Ricardo Mussini apresentou o cronograma para instalação em referência. Foi decido fazer um 

ajuste quanto aos itens Instalação de gradil/ Adequação dos escapamentos geradores. Esse novo 

cronograma deverá ser encaminhado à PU reiterando-se a importância do cumprimento dos 

prazos. 

Prof. Jeverson comenta sobre a iminência do agendamento de uma reunião entre a PU, a área de 

Importação, a transportadora e a empresa responsável (SGI) para tratar do assunto em questão. 

 

 

Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16h30. 

 

 

  

 


