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Síntese dasdeliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão ordinária do 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em14 de 

maio de 2020, às 14h, remotamente. 

 

Presentes: 

Representantes da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

Representante do Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor Fernandes da Silva/Sérgio Roberto 

Meneses de Carvalho 

Representante do CECS: AngelaTerumiFushita 

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: João Marcelo BorovinaJosko  

Representante da ProPladi: Mônica Schroder 

Representante da ProGrad: Vânia Trombini 

Representante da ProEC: Leonardo Steil 

Representante da ProPes: Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 

Representante do Netel: André Luiz Brandão 

Representantes TA’s: Felipe Augusto Anon da Silva 

Representante discente da Pós-Graduação: Cassiano Minoru Aono e Felipe Cesar Torres Antonio 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidados: Renato Martuchi (NTI); Fabio Margarido (NTI); Carlos Spinetti (NTI); Celso 

Sphul (PU) e Juscelino B. Santos (PU). 

 

Informes 

1. Renovação TED com UFRN – Demandantes: Fábio Margarido e Rafael Rondina 

Fábio realiza apresentação do histórico dos trabalhos de implantação dos módulos do SIG 

no período de 2019. Após a apresentação, destaca que neste momento não será possível 

um aditamento no TED vigente e que, portanto, será realizado um novo TED junto à 

UFRN. Informa que neste próximo período será realiada a implantação de módulos 

importantes, como o módulo acadêmico da graduação, além de melhorarias nos módulos 

já implantados. Rafael relata ainda que o valor da renovação está previsto no orçamento 

de 2020 e no PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação da UFABC. 

 

2. Paulo Victor informa ter recebido demanda de alguns alunos para a realização da 

inscrição da Universidade no evento “Coursera for Campus” e que estão sendo 
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analisados os contratos para possível assinatura. Destaca que fez o pedido de assinatura 

no número máximo de alunos, permitido no modelo gratuito para enfrentamento do 

Covid-19, que são de cinco mil licenças. Diz que ainda estão no aguardo da resposta, pois 

estão com uma grande demanda, mas assim que obtiver o retorno fará o anúncio no 

CETIC ou encaminhará e-mail para os membros. 

 

Ordem do dia 

 

1. Esclarecimentos da PU sobre a Impressora de Corte e a Manutenção dos Data Centers 

- Demandantes:  Celso Spuhl e Juscelino. 

Referente a impressora de corte Juscelino explicou que o processo foi instruído em dois 

lotes. O primeiro lote englobava a Plotter e suprimentos e o segundo lote apenas o vinil 

auto adesivo. Porém não obtiveram êxito na contratação, pois o modelo solicitado no 

edital havia saído de linha, e o equipamento que foi proposto não atendia as 

especificações técnicas exigidas, pois envolveria a aquisição de dois equipamentos 

distintos, o que não seria producente. E desta forma só foi possível contratação do vinil 

auto adesivo. Após as explicações abre-se para discussão. Os membros entendem a 

situação e sugerem que na próxima licitação a Prefeitura Universitária (PU) deveria 

consultar o interesse de demais áreas, pois a proposta de compra foi no sentido de 

economicidade pelo alto custo de contratação de empresas especializadas e com esse 

atraso na aquisição gerou novas demandas em toda a Universidade.  

 

Aproveitando a presença dos servidores da PU na reunião, iniciou-se discussão acerca da 

manutenção nos Data Centers. Celso Spuhl esclareceu que já havia realizado uma reunião 

com o NTI para tratar dos Telecom. Professor João Paulo destaca que na primeira reunião 

do Comitê realizada em março surgiu esta demanda entre os membros e pede que se faça 

um relato sobre o cenário atual dos Data Centers e Telecom. Felipe Anon destaca que o 

que ensejou a consulta à PU foram as constantes quedas de internet em São Bernardo, 

pois estavam sem nobreaks, e também sobre a manutenção do ar condicionado para os 

Data Centers do Bloco B. Celso explicou que a manutenção com Telecom não estava 

contemplada no contrato de manutenção predial, e por isso foi necessário um aditamento 

no contrato com a inclusão deste serviço. E a partir disto a manutenção era realizada a 

cada 2 ou 3 meses, porém houve problemas com a empresa contratada que paralisou esta 

manutenção e somente em fevereiro deste ano conseguiram solucionar este problema com 

a garantia de reparos no nobreak e reparo de peças. Acerca da manutenção do ar 

condicionado diz que a PU tem contrato para acionar a manutenção, mas não tem um 

técnico no campus e o atendimento é realizado por demanda, mas informa que será 

solicitada uma vistoria para os ar-condicionados que estão cobertos pelo contrato, porém 
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para os que não estão cobertos será necessária a aquisição, mas destaca que não sabe se 

terão orçamento para o ar-condicionado de precisão e este não se enquadrou no contrato 

já vigente. 

Após todos os esclarecimentos os membros do CETIC agradecem a participação dos 

representantes da PU.  

 

2. Plano de trabalho e cronograma do GT PDTI – Demandantes: Rafael Rondina e Sérgio 

Carvalho 

Sergio informa que o grupo de trabalho já realizou a primeira reunião, e elaboraram o 

plano de trabalho e cronograma para as atividades do GT PDTI 2021-2023, no qual foram 

incluídas nas etapas as sugestões dos membros na ocasião da reunião extraordinária, 

realizada em 30 de abril. Inicia a apresentação, Rafael destaca que no plano de trabalho 

foi incluída a realização da análise SWOT e a Priorização dos Projetos que farão parte do 

PDTI pelo CETIC. Após apresentação abre-se para discussão. Professor João Paulo 

questiona a necessidade de aprovação pelo Conselho Universitário (ConsUni). Sérgio 

esclarece que não há essa necessidade. Precisam apenas da aprovação do CETIC. 

Encaminha-se para votação. Plano de Trabalho para a elaboração do PDTI aprovado por 

unanimidade. 

 

 

 

A reunião é encerrada às 15h30. 


