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

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 04 de 

dezembro de 2019, às 14h, na sala 211-0 – Câmpus Santo André - Bloco A - Torre 3 - 2º andar. 

 

Presentes: 

Representante da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor Fernandes da Silva  

Representantes do CECS: Angela Terumi Fushita  

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: João Marcelo Borovina Josko e Jerônimo Cordoni Pellegrini.  

Representante da ProPlaDI: Mônica Schroder   

Representante da ProGrad: Paula Tiba 

Representante do Netel: André Luiz Brandão 

Representantes TA’s: Katia Ellen Chemalle e Felipe Augusto Anon da Silva/Débora Silva 

Ferreira dos Santos 

Representante discente da Pós-Graduação: Felipe Cesar Torres Antonio 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Informes 

1- Inclusão do site da UFABC no domínio gov.br  – Paulo Victor  

Paulo Victor relata que no mês de novembro participou da reunião dos Gestores de TI e 

a orientação indicada é que os sites de todos os órgãos federais deverão estar dentro do domínio 

gov.br. Segundo ele, a decisão a ser tomada agora é definir se irão migrar o site da UFABC ou 

criar um novo site já dentro do domínio indicado. Outra definição realizada neste encontro foi 

que o aplicativo da UFABC também deverá ser incluso na loja do domínio gov.br. 

 

2- Indicações de nomes para cadastro no catálogo de serviço – Paulo Victor  

Paulo Victor diz que recebeu solicitação do Ministério da Economia para a indicação de 

dois nomes para inclusão no cadastro do catálogo de serviço, demanda esta que será 

encaminhada para  a Reitoria. 

3- Diploma Digital  – Paulo Victor  

Paulo Victor esclarece que em recente negociação com o Ministério da Educação (MEC) 

foi definido que cada IFES deverá contratar diretamente a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP) para a confecção dos diplomas digitais. 
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Ordem do dia 

 

1. Homologação da Atualização do PDTI aprovada ad referendum referente a aquisição 

de equipamento para Comunicação Visual das Instalações/Endereçamentos - 

Demandantes: Juscelino B. Santos e Valterbásio de Araújo Alves 

O servidor Valterbásio, da prefeitura universitária, inicia a apresentação justificando 

solicitação de aprovação ad referendum esclarecendo que ela foi necessária em virtude do 

prazo disponível para a aquisição do equipamento com vista na data de liberação dos recursos. 

Cita ainda a necessidade do equipamento para a Prefeitura Universitária e a economicidade que 

será gerada com a aquisição do equipamento. Abre-se para discussão.  Após esclarecimentos 

pontuais. Encaminha-se para votação. Aprovada por unanimidade. 

 

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

UFABC - Demandante: Paulo Victor 

Paulo Victor relata que recebeu sugestão de alteração do conselheiro Felipe Augusto 

Anon da Silva e pede que ele leia sua sugestão. Após a realização da leitura. A área 

demandante diz que acata a sugestão. Encaminha-se para votação a proposta com a alteração 

sugerida. Aprovada por unanimidade.   

 

Expediente 

 

1. Revogação das Resoluções CETIC nº 01 e 02 – Demandante: Felipe Augusto Anon da 

Silva  

Felipe relata a motivação da inclusão do item na pauta, esclarecendo que atualmente 

somente em um setor do NTI a operacionalização do controle das cotas de impressão foi 

implementado, pois quando houve a publicação das Resoluções a área foi escolhida para 

realizar o teste, mas entende que uma vez que tal controle ainda não foi expandido para os 

demais setores da UFABC as Resoluções devem ser revogadas ou revistas.  Abre-se para 

discussão. Professora Paula Tiba argumenta que não seja necessária a revogação dos 

documentos, mas sim que as cotas de impressão sejam aplicadas para os demais setores e pede 

que Paulo Victor realize um levantamento das impressões realizadas nos setores, para verificar 

se houve algum excesso nas cotas e a partir destas informações efetivar a aplicação da 
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Resolução. Paulo Victor concorda que não há a necessidade de revogação, esclarecendo que 

isso seria um retrocesso, e diz que é possível realizar este levantamento solicitado. Professora 

Paula indica que enquanto este levantamento estiver sendo realizando, os limites de cotas da 

área mencionada devem ser suspensos. Paulo Victor concorda com esta solicitação. Decidem 

que o assunto permanecerá no Expediente da próxima sessão em 2020 para análise da plenária 

dos dados que serão levantados e também para que os membros apresentem sugestões de 

minutas para alterações nas Resoluções vigentes. 

 
A reunião é encerrada às 16h21min. 


