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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 em10 de 

setembro de 2020, às 14h, remotamente. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves de Carvalho 

Representantes da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

Representante do Coordenador Geral do NTI: Sérgio R. Meneses de Carvalho 

Representante do CECS: Angela Terumi Fushita 

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: Saul de Castro Leite  

Representante da ProPladi: Mônica Schroder 

Representante da ProGrad: Paula Tiba 

Representante da ProEC: Leonardo Steil 

Representante do Netel: André Luiz Brandão 

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

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

Antônio. 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidados: Fabio Margarido (NTI); Carlos Spinetti Moda (NTI); Lucas Vasconcelos Mendes 

(NTI) e Samuel Werneck (NTI) 

 

Informes: 

 

1. Apresentação sobre o andamento dos trabalhos de elaboração do PDTI 2021- 2023 –           

Resultado da análise SWOT e inventário de necessidades e priorização. Relatores: 

Rafael Rondina e Sérgio Carvalho 

 

Rafael e Sergio realizam a apresentação, falando sobre o PDTI, sua finalidade e a 

maneira como as contratações de TI são realizadas. Na sequência, é apresentado o 

estágio atual da elaboração do novo PDTI, abordando temas como a análise SWOT feita 

junto aos membros do comitê, o inventário de necessidades e os objetivos estratégicos 

do documento. Ficou combinado que os membros acessem formulário eletrônico para 

participar da priorização dos objetivos estratégicos, através da metodologia GUT – 

Gravidade, Urgência e Tendência. As dúvidas que surgiram acerca dos resultados 

apresentados foram esclarecidas pelos relatores. 
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Ordem do dia 

 

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

Demandantes: Nicolas Uehara, Paulo Victor e Sergio Carvalho /NTI 

Nicolas iniciou a apresentação citando que ela foi elaborada com foco nos equipamentos 

que estão em uso na UFABC e de acordo com a questão orçamentária visando à 

reposição parcial do parque de computadores. Destacando que esta previsão é para evitar 

a defasagem muito grande dos equipamentos, causando prejuízos às atividades 

institucionais, tanto acadêmicas quanto de gestão. Abre-se para discussão. Após 

diversos pedidos de alterações nas especificações, Nicolas esclarece que se houver a 

necessidade de reavaliar todas as especificações não conseguirão executar a inclusão no 

PDTI vigente, pois a aquisição de computadores tem muitas exigências o que 

provavelmente vai inviabilizar o processo.  Os professores Monica e Wagner, destacam 

que estamos no limite de prazo para inclusão no orçamento em 2020, destacando que 

não sabemos se teremos disponibilidade de orçamento para investimento para 2021. 

Sérgio Carvalho diz que acerca a previsão orçamentária de foi elaborada verificando-se 

o que já estava previsto nos documentos de planejamentos, não sendo possível 

considerar uma ata de todo o parque (aumento ou diminuição), além do que já está no 

plano anual de contratações. Ressalta ainda que são feitas consultas anuais com todas as 

áreas sobre necessidade de aquisições e também faz a inserção dessas informações no 

plano anual de contratação e que nesse plano há janelas para inclusão e exclusão com 

justificativas, de acordo com o parque que temos e suas necessidades. Professor Wagner 

diz que temos duas situações apresentadas aqui, ou seja, submeter tal qual está para 

aprovação ou não aprovação, lembrando que todas as discussões feitas deverão ser 

consideradas em futuras propostas. Se não houver a aprovação não teremos como fazer 

a inclusão ainda esse ano, a depender da situação do orçamento. Houve solicitação de 

retirar da justificativa do projeto o termo “teletrabalho”, por ser uma questão a ser 

discutida institucionalmente. A área demandante acata a solicitação. Encaminha-se para 

votação. Aprovada a inclusão no PDTI com 8 votos favoráveis e 3 abstenções.  
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Expediente 

 

 

1. Política de Subdomínios - Demandantes: Lucas Vasconcelos Mendes e Fabio Margarido 

Lucas questiona como será realizada a avaliação do documento. Professor Wagner sugere 

que seja apontado inicialmente os itens para os quais foram sugeridas alterações na última 

reunião. Lucas esclarece as nomenclaturas que está utilizando de acordo com os 

regimentos e estatutos da Universidade. Abre-se para discussão. Após vários 

apontamentos é sugerido que os conselheiros encaminhem por e-mail os apontamentos 

para que a área demandante possa realizá-las antes de apresentar novamente o documento 

ao CETIC. O item será mantido no expediente. 

 

 

2. Proposta do GT-e-mail - Demandantes: Felipe Anon 

Felipe Anon inicia sua apresentação dizendo que veio obter as contribuições dos 

conselheiros para continuidade dos trabalhos do GT. Professora Paula indica que 

encaminhará por e-mail as sugestões. E sugere-se que os demais membros também façam 

isso. A plenária acata a sugestão. Felipe Anon se dispõe a compartilhar o documento 

online para que sejam feitas as propostas de alterações.  

 

 

A reunião é encerrada às 18h08. 


