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

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

remota em virtude da suspensão das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n°. 

394/2020. 

 

Presentes: 

Representante do Coordenador Geral do NTI: Sérgio Roberto Meneses de Carvalho 

Representante do CECS: Ângela Terumi Fushita  

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto / Maurício Domingues Coutinho Neto 

Representantes do CMCC: João Marcelo Borovina Josko / Jerônimo Cordoni Pellegrini 

Representante da ProGrad: Paula Tiba 

Representante da PROPLADI: Mônica Schroder 

Representante da ProEC: Leonardo Steil 

Representante da ProPes: Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 

Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor Fernandes da Silva 

Representante do Netel: André Luiz Brandão 

Representantes TA’s: Felipe Augusto Anon da Silva 

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

Antônio 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

 

Convidados: Fábio Margarido, Cristiano Noronha, Hélio Guardabaxo, Lucas Furtado, Bruno 

Marra, Lucas Vasconcelos Mendes, Marcelo Hideki Sirasuma, Nicola Uehara e Clarissa de 

Franco. 

Informes 

1. Professor Wagner relata que foi solicitado em reuniões anteriores do CETIC para que 

fosse acompanhado os trabalhos de normatização da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas(ABNT) sobre a “Acessibilidade para a inclusão digital” e foi 

constituído um grupo de trabalho cujos membros eram a Clarissa de Franco, Rosana 

Moreno Quevedo, Thalita Gouveia Castilho, Fernando D Agostini e Ana Letícia 

Olímpio da Silva David. Professor Wagner passa a palavra para a Clarissa de Franco 

que relata que já existem diversas normas acerca do assunto, no entanto tais 

normativas são mais específicas e o objetivo dessa é ser mais ampla. Essa nova 

normativa está sendo desenvolvida nacionalmente, o referido grupo de trabalho já 

realizou 4 reuniões e dessas reuniões são formados grupos de trabalho para tratar de 

temas específicos e que no decorrer irá informar ao CETIC sobre os seus resultados. 

2. Sérgio Carvalho e Rafael Rondina apresentam os resultados do 4º monitoramento 

PDTI referente ao período de 2018 a 2020. Sérgio relatou que os respondentes estão 
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mais familiarizados ao monitoramento e cientes do porque ele acontece, aumentando 

assim a taxa de participação (respostas), diminuindo o número de não respondentes. 

O monitoramento mostrou que a principal para a não realização dos projetos foi a 

falta de recursos orçamentários. 

3. Sérgio de Carvalho e Rafael Rondina relatam sobre a Atualização do status dos 

trabalhos do PDTI 2021-2023. Sérgio expõe que eles começaram o trabalho no final 

do mês de abril de 2020, com a definição da equipe e o escopo do trabalho. Ele ainda 

relata que as atividades estão, em geral, adiantadas em relação ao cronograma. 

Apenas uma atividade da etapa de diagnóstico está com prazo maior ao previsto, mas 

essa atividade, que é o envio dos questionários da pesquisa junto à comunidade 

acadêmica, já está sendo executada. 

4. Sérgio de Carvalho e Rafael Rondina relatam sobre a Análise SWOT da TI – PDTI 

2021 – 2023 com participação do CETIC. Rafael expõe que foi enviado ao CETIC 

um questionário para que os membros exponham suas percepções sobre o ambiente 

interno da UFABC referente as Forças e Fraquezas; e o ambiente externo da 

Universidade que está relacionado com as Oportunidades e Ameaças. E na próxima 

reunião ordinária será disponibilizado os resultados da pesquisa. 

5. O membro Felipe Cesar Torres Antônio informa que alguns funcionários do NTI 

relataram incrementos na jornada de trabalho e aumento de funções, esses aumentos 

se devem por questões que somente seriam aprovadas somente no retorno das 

atividades presenciais. 

6. O membro Paulo Victor relata que devido à aprovação do Quadrimestre 

Suplementar, a UFABC se disponibilizou em auxiliar os membros da comunidade da 

UFABC que não possuam recursos para adquirir os equipamentos necessários para 

realizar de forma adequada o Quadrimestre Suplementar. E a Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) realizou diversas pesquisas 

para a definição de opções que atendessem às necessidades de recursos 

computacionais dos discentes, em especial no momento de isolamento social que 

estamos vivenciando, onde muitos alunos não tem condições de seguir as aulas à 

distância. Desse estudo, que avaliou diversas opções que atendessem essa 

necessidade, optou-se pela compra de Chromebooks para os discentes que 

necessitem, de acordo com regras constantes em edital específico. Paulo Victor passa 

a palavra para o servidor Wellington Teixeira Gonçalves da ProAP, para realizar o 

relato. Wellington informa que essas pesquisas começaram no mês de maio e que 

lhes foi informado que o Ministério da Educação iria disponibilizar um aporte de 

recursos para a compra desses equipamentos e que devido a isso foi contratada uma 

empresa especializada na locação desses equipamentos, que, segundo os estudos 

realizados, é o equipamento com o melhor custo-benefício para UFABC, também 

conta com a garantia e o suporte da empresa, e devido a urgência dessa contratação 

foi requisitado que essa contratação fosse realizada por meio de dispensa de licitação, 

esse processo está em análise na Procuradoria Federal junto à UFABC. Ele ainda 
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relata que esse processo foi espelhado em Universidades que já realizaram esse 

procedimento, e que a ProAP está elaborando um edital para que sejam selecionados 

os discentes que receberão os equipamentos. Ainda está nos planos da ProAP criar 

um programa permanente para a inclusão digital de discentes que necessitem desse 

auxílio. O membro Felipe Anon questiona o porquê da escolha do Chromebook, 

Wellington responde que a escolha se deve ao preço, disponibilidade no mercado e a 

melhor usabilidade do equipamento em relação a outros. Felipe Anon questiona o 

valor dos equipamentos, Wellington responde que o custo unitário é de R$ 185,00 

(cento e oitenta cinco reais) e que o custo total é de R$ 444.000,00 (quatrocentos e 

quarenta e quatro mil reais) por um período de seis meses. Professor Wagner pondera 

a urgência da contratação, devido à pandemia e à necessidade de isolamento social, 

sendo necessário fornecer, aos discentes que necessitem, meios de acompanhar os 

estudos, apesar da pertinência dos questionamentos apresentados pelos membros.  

  

Ordem do dia 

 

1. Relatório do GT de Revisão do Planejamento de Ações Digitais da UFABC Relatores: 

Rafael Rondina, Fábio Margarido, Cristiano Noronha, Hélio Guardabaxo. 

Paulo Victor relata que essa demanda advém do Ministério da Economia e que foi 

solicitado a atualização de três itens: 1) Plano Diretor de Tecnologia da Informação, 2) 

Plano de Transformação Digital e o 3) Plano de dados abertos; essas atualizações 

deverão estar publicadas até o dia 27 de julho de 2020. Alguns encaminhamentos 

advindos do GT foram: 1) Que seja criado um fluxo de informação /correção dos 

serviços digitais da UFABC oferecidos aos cidadãos no portal Gov.br, formalizando o 

papel da área responsável, 2) Incluir esse Plano de Transformação Digital no PDTI da 

UFABC e 3) Tornar público este documento. Professor Wagner parabeniza os membros 

do GT pela rápida confecção desse documento, considerando que a UFABC ficou 

sabendo dessa solicitação em 11 de junho de 2020. Felipe César Antônio solicita que 

seja dado maior atenção aos aspectos de acessibilidade na confecção de documentos da 

UFABC. Logo após, professor Wagner coloca o documento em votação, e é aprovado 

por unanimidade. 

 

2. Inclusão no PDTI - Aquisição de computadores (desktops, workstations, notebooks) 

Relator: Nicolas Uehara – NTI  

Nicolas Uehara relata que atualmente na UFABC existem cerca de 3.000 máquinas, mas 

devido as demandas de expansão de laboratórios além da defasagem que tanto as 

máquinas quanto os softwares sofrem ao decorrer do tempo, há a necessidade de 

aquisição de novos equipamentos para que a UFABC não sofra uma defasagem 

tecnológica. Paulo Victor pondera após os questionamentos dos membros que o que está 

sendo discutido é a aprovação pelo CETIC da ata de registro de preços para que, de 
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acordo com as necessidades institucionais, e com a disponibilidade de recursos 

financeiros, possa ser realizada a compra desses equipamentos. Após questionamentos 

dos membros acerca da falta de especificação dos itens, ele relata que realmente ficou 

faltando e que irá compartilhar com os membros o esboço do Termo de Referência. 

Professor Wagner sugere que seja retirado o item de pauta pela falta de especificação de 

itens, para avaliação posterior, sugestão essa que é aprovada pelos membros. 

 

3. Atualização do PDTI - Aquisição de Projetores e Suportes. Relator: Nicolas Uehara –

NTI. 

Nicolas ressalta que as justificativas para a aquisição desses Projetores e Suportes se 

deve também a defasagem que os equipamentos atuais sofreram e irão sofrer e que para 

a UFABC não fique defasada em seus equipamentos. Paulo Victor responde aos 

questionamentos dos membros e esclarece que ao contrário do item anterior que 

solicitava ao CETIC a aprovação de uma ata de registro de preços, esse item solicita a 

aprovação do CETIC para a aquisição desses equipamentos. Professora Paula Tiba 

sugere que os demandantes descrevam quantos itens serão comprados, quais os valores 

para que possa ser realizada a deliberação e que depois seja disponibilizado aos 

membros o documento com as informações corretas. Paulo Victor relata que são 20 

projetores (projetor + suporte + trava); com um custo unitário de R$ 5.300,00. O 

assunto foi colocado para votação e foi aprovado com 8 votos favoráveis e 2 contrários.  

 

4. Proposta de normatização do armazenamento das caixas de e-mail gerenciadas e 

hospedadas pela UFABC. Relator: Felipe Augusto. 

Felipe Augusto Anon relata a proposta e que irá conter três tipos de contas de e-mail: 1) 

usuários administrativos com 2 gigabytes, 2) usuários técnicos com 1 gigabyte, 3) 

alunos da pós-graduação com também 1 gigabyte. Ainda na proposta é sugerido que a 

cada ano seja aumentado em 200 megabytes o armazenamento. Paulo Victor 

complementa relatando que inicialmente as caixas de e-mail teriam capacidade de 1 

gigabyte para técnicos-administrativos e 10 gigabytes para docentes, posteriormente 

houve a necessidade de restrição de espaço e com isso os usuários tiveram seu 

armazenamento reduzido para 1 gigabyte, com algumas exceções justificadas de alguns 

usuários que possuem um armazenamento maior, devido a necessidades específicas. Ele 

ainda solicita que o item seja retirado de pauta, pois o item não dialoga com outra 

resolução já aprovada pelo CETIC que trata do mesmo tema. Felipe Augusto Anon 

responde que a nova norma não substitui a anterior e sim a complementa. Professor 

Wagner sugere que seja criado um Grupo de Trabalho (GT) para tratar do tema, 

sugestão essa que é aprovada pelos membros. O relatório do GT será apresentado na 

próxima reunião ordinária.  

 

 

A reunião é encerrada às 18h03. 


