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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 em19 de 

novembro de 2020, às 14h, remotamente. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Representantes da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

Representante do Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor Fernandes da Silva e Sérgio R. 

Meneses de Carvalho 

Representante do CECS: Angela Terumi Fushita e Mario Alexandre Gazziro 

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: João Marcelo Borovina Josko  

Representante da ProPladi: Mônica Schroder 

Representante da ProGrad: Paula Tiba 

Representante da ProEC: Leonardo Steil 

Representante da ProPes: Rodrigo Cunha 

Representante do Netel: André Luiz Brandão e Miguel Said Vieira 

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: Larissa Matto (NTI); Carlos Spinetti Moda (NTI); Carlos Alberto Orsolon Silva 

(NTI); Max Mario Fuhlendorf (Netel) e Valéria Fabrício (CEUA) 

 

Informes: 

 

1. Paulo Victor informa acerca das tratativas realizadas conjuntamente com o professor 

André Brandão sobre a parceria com a Cousera destacando que conseguiram 

prorrogar o período de uso pela UFABC com a perda de algumas vantagens, mas com 

a possibilidade de inclusão de mais usuários. 

 

2. Felipe Cesar Torres questiona acerca da plotter adquirida no final do ano de 2019 e 

que até o momento não foi utilizada. A mesa sugere que este tema seja incluído na pauta 

da próxima reunião. 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC 
 

 

Sinopse da V sessão ordinária  

 

2 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580· Fone: (11) 3356.7631 

secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 

3. Felipe Anon questiona sobre a proposta de alteração da resolução acerca das cotas de 

impressão. Decidem que na próxima reunião o NTI realizará os esclarecimentos 

solicitados. 

 

Ordem do dia 

 

1. Inclusão no PDTI -Aquisição de workstation para edição e pós-produção de vídeo, e 

equipamentos acessórios para transmissão ao vivo de eventos e aulas cobertas pela 

equipe audiovisual do NETEL- Demandantes: André Brandão; Miguel Said e Max 

Mario Fuhlendorf – Netel 

André Brandão iniciou a apresentação passando a palavra para o Max Fuhlendorf 

responsável pelo processo de aquisição, que destacou a importância da inclusão da 

aquisição no PDTI. Abre-se para discussão. Questionam acerca da possibilidade da 

inclusão do item em complemento a aquisição de computadores que o NTI está 

realizando. Max esclareceu que todos os equipamentos foram escolhidos de acordo com 

a demanda atual do NETEL e que qualquer alteração demandaria um tempo maior não 

possibilitando a aquisição ainda neste ano, por conta do orçamento utilizado ser do 

exercício 2020. Questionam acerca do orçamento apresentado considerando o valor 

muito baixo, em virtude da alta da cotação do dólar. Max informou que está realizando 

nova cotação e que haverá alteração já prevista no valor final. Encaminha-se para 

votação. Aprovado por unanimidade. 

 

2. Inclusão no PDTI -Upgrade/Atualização do Sistema Gerencial online (Research 

Scientist Data) utilizado pela Upgrade/Atualização do Sistema Gerencial online 

(Research Scientist Data) utilizado pela Comissão de Ética em Uso de Animais da 

UFABC (CEUA) - Demandantes: Valéria Fabrício – Coordenadora da CEUA 

Valéria relatou que a última atualização do Sistema foi realizada em 2015, sendo 

necessária sua atualização, para que a Comissão tenha acesso às novas funcionalidades 

disponíveis na versão mais nova, que agilizarão as atividades realizadas pela CEUA. 

Esclarece ainda que já houve a solicitação ao NTI, para o desenvolvimento de um sistema 

próprio para a CEUA/UFABC, porém isso ainda não pode ser desenvolvido em 

decorrência as várias outras demandas já previstas ao NTI. Sérgio esclareceu que pelo 

valor nem haveria a necessidade deste item passar para aprovação para inclusão no PTDI. 

Abre-se para discussão. Após realização de todos os esclarecimentos solicitados 

encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 
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3. Inclusão no PDTI -Aquisição de solução de armazenamento – Relatores: Carlos Alberto 

Orsolon Silva e Sergio Carvalho – NTI 

Carlos Alberto esclareceu a urgência da demanda para inclusão no PDTI, pois houve 

disponibilização orçamentária que contemplou a verba a ser utilizada. Fez breve 

histórico acerca dos dois equipamentos que a UFABC dispõe neste momento, 

ressaltando que para estes equipamentos a fornecedora não consegue mais oferecer 

garantia de suporte e estão sob risco de interrupções de funcionamento, o que geraria 

grande prejuízo às atividades da instituição.  Destacou ainda, que a UFABC enfrenta 

restrições de espaço e demanda reprimida. O projeto visa manter a infraestrutura atual, 

trocando equipamentos obsoletos ou quebrados por tecnologia compatível.  Abre-se para 

discussão. Questionam acerca da falta de informações numéricas acerca da demanda 

reprimida e do disponível atualmente, e que estas informações auxiliariam na análise e 

deliberação do pedido de inclusão. A presidência esclareceu que apesar desta solicitação 

ser importante, verbalmente houve a demonstração da necessidade. Haverá a necessidade 

da elaboração de um novo fluxo de submissão e que isso demandará tempo, não sendo 

possível alterar o fluxo agora e sim para projetos futuros. Os membros concordam. 

Encaminha-se para votação.  Aprovado por unanimidade. 

 

4. Aprovação da proposta de Resolução referente ao uso dos e-mails na UFABC, resultado 

da Portaria n° 839/2020 – Relator: Felipe Anon 

O relator, Felipe Anon, iniciou com breve histórico das discussões anteriores. Abre-se 

para discussão, na qual foram realizados questionamentos e realizadas propostas de 

aprimoramento. As dúvidas foram esclarecidas e as propostas de alteração que não foram 

prontamente acatadas pelo demandante, foram encaminhadas para votação. Tendo em 

vista o avançado das horas, o presidente propôs que fosse agendada uma continuação da 

presente sessão, para retomada das discussões, em data a ser informada aos membros. 

Não houve objeções ao encaminhamento.  

 

5.  Aprovação da minuta do PDTI 2021- 2023 - Relatores: Rafael Rondina e Sergio 

Carvalho  

Este item será tratado na continuação da V sessão ordinária do CETIC. 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC 
 

 

Sinopse da V sessão ordinária  

 

4 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580· Fone: (11) 3356.7631 

secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 

Expediente 

 

 

1. Apresentação e registro de parecer técnico sobre o sistema SigEleição (elaborado pelos 

membros do comitê de tecnologias eleitorais da SBC a pedido da UFRGS) – Relator: 

Mario Gazziro 

O relator, Mario esclarece que solicitou a inclusão do assunto na pauta, mas que trata-se 

de um informe. Fez relato de acordo com o documento encaminhado aos membros. Após 

apresentação, a plenária solicita que o NTI entre em contato com a UFRN para que 

possam acompanhar as ocorrências. 

 

 

A reunião é encerrada às 17h59. 


