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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão ordinária do 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 10 de 

agosto de 2019, às 14h, na sala 312-1 - Câmpus Santo André - Bloco A - Torre 1 - 3º andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor Fernandes da Silva  

Representantes do CECS: Angela Terumi Fushita/Wallace Gusmão Ferreira e Mario Alexandre 

Gazziro 

Representantes do CMCC: Jerônimo Cordoni Pellegrini e Saul de Castro Leite 

Representante da ProPlaDI: Leonel  de Miranda Sampaio 

Representantes da ProPes: Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 

Representantes da ProEC: Leonardo Steil 

Representantes da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Góis  

Representantes TA’s: Felipe Augusto Anon da Silva/ Débora Silva Ferreira dos Santos  

Representante discente da Pós-Graduação: Cassiano Minoru Aono 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Informes 

1- Implantação do Moodle  

Paulo Victor relata que o Moodle oficial está em sua fase final de desenvolvimento, e 

que aguarda uma reunião com os professores Daniel Miranda e Paulo Novais para realização de 

alguns ajustes, acredita que após a definição destes pontos de ajustes seja possível realizar a 

troca até o final de 2019.  

 

2- Suplentes para o CSIC  

Débora Silva questiona sobre a nomeação dos suplentes para o CSIC, a secretaria do 

CETIC informa que ainda não foram indicados todos os suplentes e que assim que estiver com 

todos os nomes será publicada a portaria de nomeação.  

3-  Estudo sobre Firewal 

Paulo Victor esclarece que estão realizando estudos junto com outras duas instituições 

para definição de melhor opção de modelo de solução para a UFABC, e que até a próxima 

sessão possivelmente será possível apresentar uma proposta, lembrando que o prazo para uma 

definição é até fevereiro de 2020. 
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Ordem do dia 

 

1. Minuta de Norma para controle de acesso lógico e físico ao ambiente de TIC na 

UFABC – Demandante: Paulo Victor 

Paulo Victor apresentou o documento e abre-se para discussão. Após verificarem que 

haveria muitos pontos para sugestão de alteração decidem manter o assunto na Ordem do Dia 

da próxima sessão.  Professor Wagner sugere aos membros que apontem as alterações 

propostas no documento através do link disponibilizado, antes do envio da próxima pauta para 

que facilite a discussão do documento na próxima sessão e se dispõe a verificar junto à Reitoria  

se a Portaria deverá ser assinada pela Reitoria ou pelo CETIC.  

 

1. Atualização PDTI – Impressoras dedicadas a etiquetas - Demandante: Nicolas Uehara 

Nicolas relata a necessidade de aquisição das impressoras de etiquetas que evitariam a 

manutenção das demais impressoras, uma vez que as impressoras disponíveis nas ilhas de 

impressão não são próprias para este fim,  e acabam sendo danificadas pelo uso, gerando um 

alto  custo de manutenção. Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 

 
A reunião é encerrada às 15h30min. 


