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Sinopse da V sessão ordinária de 2014 do CETIC 

 

 

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

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

em 20 de agosto de 2014, às 13:30 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 

Representante CMCC – Claudio N. de Meneses 

Coordenador do NTI: Ricardo Mussini 

Representante PROPLADI (substituto): Rafael Rondina 

Representante PROGRAD: Eneyas Barbosa 

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

 

 

Convidados: 

Representante da Propes: Jeverson Teodoro Arantes Junior 

 

Ausências justificadas: 

Representante PROPLADI- Alda Maria N. Sanches 

Representante TAs - Alexsandro C. Carvalho 

 

 

Informes: 

- GT Sistemas 

 

Prof. Dácio informa sobre o andamento dos trabalhos do GT Sistemas. 

 

O GT trabalha com dois sistemas para testes de viabilidade – SIG/UFRN e TOTVS. 

Foi solicitado aos fornecedores que apontassem se os sistemas atendiam às premissas elencadas 

na portaria de criação do GT, entre elas comunicação com sistemas de governo e aderência aos 

processos institucionais, no que o sistema SIG se demonstrou mais apto. 

- Está prevista a realização de provas de conceito de três processos elencados pelo GT, que são: 

- Cadastro de servidores – módulo RH – baixa complexidade; 

- Cadastro e tombamento de bens – patrimônio – média complexidade; 

- Matrícula de estudantes da graduação – alta complexidade; 

A realização desses testes está prevista para setembro, na UFRN. 

 



 

 

- Videoconferência 

 

Mussini relata que foi informado pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação – SISP (estrutura institucional do governo federal, ligado ao MPOG) sobre a 

elaboração de ata para contratação de equipamentos de videoconferência, ao qual a UFABC irá 

aderir, dada a expertise desse órgão. O processo próprio da UFABC, que iria adquirir este 

equipamento, será arquivado. 

 

 

- UPS - Andamento dos trabalhos 

 

Mussini relata a realização, nesta data, da base de concreto do equipamento. Levará cerca de 12 

dias para cura do concreto e mais cerca de 20 dias para preparação de outros materiais, que 

possibilitem a instalação do equipamento. 

 

 

- Adesão à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)  

 

Mussini relata que após conversa com os Srs. Reitor e Procurador, houve o entendimento de que 

a participação da UFABC na CAFe seria benéfica para a Instituição, concordando-se com a 

posição do CETIC evidenciada na IV reunião ordinária. A adesão foi aceita e assinada pela 

Reitoria. 

 

 

- Outsourcing de impressão 

 

Mussini solicita a retirada deste item da pauta, pois ainda necessita de mais subsídios para 

realizar uma apresentação do tema. Solicitação aceita pelos membros do comitê. 

 

 

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

 

- Discussão sobre a inclusão de um membro do NTI no CETIC, além do Coordenador. 

- Reserva técnica ANSP-FAPESP – aprovação de projeto de utilização da verba. 

 

 

 

Expediente: 

 

- Inclusão no PDTI 2014-2015: Aquisição de tablets  

 

Mussini relata que foram enviadas CIs para as áreas justificarem as necessidades de tablets. 

Algumas áreas justificaram, outras não. Levanta-se a questão de que dependendo do uso, os 

tables precisarão de contratação de internet 3G – por exemplo, para o uso administrativo 

informado pelas áreas – dirigentes, por exemplo, que precisam de mobilidade. 

Outra questão colocada é que algumas áreas informaram que o orçamento a atender esta 

demanda viria do NTI, por se enquadrar em demandas de uso comum, como computadores, por 

exemplo. 



 

 

Devido aos diferentes tipos de uso, Rafael sugere que seja estudada a possibilidade de serem 

contratados tipos diferentes de tablets, dependendo da demanda. 

Após longa discussão dos membros sobre a aquisição dos tablets, decidiu-se pelas seguintes 

ações: 

 

- Adquirir 3 (três) tablets por área administrativa, como política institucional para o uso 

administrativo dos tablets. Também deverá haver uma reserva destes equipamentos, visando 

fomentar o uso administrativo de novas tecnologias.  Ricardo irá encaminhar ao Rafael planilha 

baseada na aquisição de modems 3G, para inclusão no PDTI; 

- Adquirir os 100 (cem) tablets solicitados pela UAB, com a justificativa de seu uso atender à 

demanda para incentivo do uso do EAD pelos docentes – para ministrarem até 20% da carga 

didática através do EAD. O entendimento é que os recursos orçamentários sairão do orçamento 

da UAB – inclusão imediata no PDTI. 

- Dácio irá conversar com a SUGEPE sobre a real necessidade de adquirir 30 tablets para 

treinamento – o entendimento dos membros deste conselho é de que esta talvez não seja a 

melhor ferramenta para ministrar treinamentos – não é possível instalar diversos programas de 

computador, por exemplo, não seria possível ministrar aulas de planilhas eletrônicas ou outros 

programas com o uso de tablets.   

- Serão enviadas CI`s à Biblioteca e Proap, solicitando o projeto que essas áreas pretendem 

desenvolver com o uso dos tablets. No caso específico da Biblioteca, pretende-se conhecer a 

inserção do uso de tablets e o uso pretendido – talvez outra solução seja mais adequada, 

dependendo da necessidade apresentada – por exemplo, e-readers. No caso da Proap, pretende-se 

conhecer o projeto de utilização, e também o histórico do projeto de empréstimo de netbooks 

feito anteriormente pela Proap – como funcionou, se os mesmos tinham histórico de quebras, 

durabilidade, se foram devolvidos – em que estado, controle patrimonial, entre outros aspectos. 

 

 

- Comissão eleitoral para representantes no CETIC 

 

- Dada a proximidade do término do mandato dos membros eleitos do CETIC – Representantes 

dos Centros e dos TAs - foi aprovada a criação de uma comissão eleitoral, pela Reitoria, para 

eleições do CETIC, composta inicialmente por 4 (quatro) servidores, com a possibilidade de 

convocação de servidores das áreas para trabalhar como mesários no dia da eleição. 

 

 

- Reserva Técnica de Conectividade da Rede ANSP – FAPESP 

 

- Maurício encaminhará, por e-mail, o projeto para utilização da verba, antes da próxima reunião 

do CETIC. Os membros poderão discutir o projeto também por e-mail, visando facilitar a 

aprovação na reunião. 

 

 

Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16h40. 

 

 

  

 


