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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da III sessão 

ordinária do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), 

realizada em 27 de agosto 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: Paulo Victor Fernandes da Silva 

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: João Marcelo BorovinaJosko  

Representante da ProPladi: Mônica Schroder 

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 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: Renato Martuchi (NTI); Fabio Margarido (NTI); Carlos Spinetti (NTI); Lucas 

Vasconcelos Mendes (NTI) e Celina Davila Samogin (NTI) 

 

Ordem do dia 

 

1. Inclusão no PDTI  - Ar-condicionado de Precisão - Demandantes:  Carlos Alberto 

Orsolon/NTI 

Carlos Alberto relata os motivos e as necessidades de inclusão deste item no PDTI, 

destacando a necessidade da aquisição. Esclarece ainda que o contrato de manutenção 

anterior foi rescindido pela empresa responsável, com a justificativa de que os valores 

aprovados seriam menores que o necessário para a execução do serviço. Destaca que 

apresentou duas alternativas, uma referente ao aluguel de equipamentos e outra referente 

à aquisição, tendo em vista a possibilidade de ter disponível verba de custeio ou de 

investimento. Abre-se para discussão. São questionados acerca de contratação de 

servidores técnicos para realização da manutenção dos equipamentos de ar condicionado, 

ao invés da contratação de empresa para esse fim. Observou-se que não há 

disponibilidade no quadro de vagas de servidores para tal contratação, observando-se, 

ainda, que atualmente o NTI possui déficit de servidores, mesmo para as atividades 

inerentes à área de TIC, sendo técnicos de TI a prioridade de contratação, caso venham a 
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surgir vagas. Houve questionamento se na cotação apresentada já houve o acréscimo de 

valores devido a cotação da moeda. Carlos Alberto esclarece que sim. Professor João 

Paulo encaminha uma proposta para que seja realizada a aprovação de ambas inclusões 

no PDTI solicitados pelo NTI (aquisição e aluguel), em que, seja priorizada a aquisição, 

caso haja verba para aquisição. Caso não haja verba para aquisição, mas sim apenas verba 

para custeio, que se deem encaminhamento para o aluguel dos equipamentos. Felipe 

Cesar Torres sugere como encaminhamento que seja inicialmente incluída no PDTI 

somente a aquisição dos equipamentos e caso não haja verba suficiente, que a proposta 

de inclusão no PDTI do aluguel dos equipamentos retorne como item de pauta futuro. As 

duas propostas são secundadas e encaminha-se para votação. Proposta 1: Aprovação 

apenas de inclusão no PDTI da aquisição dos equipamentos e Proposta 2: Aprovação das 

propostas de aquisição e aluguel no PDTI, com prioridade para a aquisição, caso seja 

disponibilizada verba de investimento, e a possibilidade de contratação do aluguel do 

equipamento, caso a verba seja de custeio. Aprovada a Proposta 2, com 5 votos 

favoráveis, 2 abstenções e 1 voto na Proposta 1. 

 

Expediente 

 

1. Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades relacionadas ao SIG, elaborado 

pelo Comitê Gestor de Implantação do SIG e o relatório apresentado pela UFRN - 

Demandantes: Rafael Rondina e Fabio Margarido. 

Fabio Margarido faz a apresentação dos relatórios informando que trouxe os documentos 

para apreciação pelo CETIC, pois a Assessoria de Cooperações Institucionais e 

Convênios – ACIC solicita essa aprovação para encerrar o TED anterior e iniciar o novo 

TED junto à UFRN, este último já aprovado pelo CETIC. Após a apresentação, professor 

Wagner cita a necessidade de passar este item para a Ordem do Dia, para sua possível 

aprovação.  Rafael confirma. Professor Wagner questiona se há impedimentos para 

passar esse item para a ordem do dia. Não houve manifestações. Promovido para a 

Ordem do Dia, abre-se para discussão. Não houve manifestações. Abre-se para votação. 

Relatório de atividades do Comitê de Implantação do SIG e Relatório de Prestação de 

Contas apresentado pela UFRN. Aprovados por unanimidade.  

 

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

Fabio Margarido inicia a apresentação, comentando que atualmente a disponibilização de 

portais da UFABC atualmente está sendo realizada sem regra específica, o que gera 

dificuldades de buscas e de gerenciamento, e possíveis questionamentos, em caso de 

negativas. Destacando que neste momento está sendo feito uma migração para novos 

servidores com maior segurança, razão pela qual trouxe este item para a pauta, para que 
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a análise dos itens para migração ocorra com os padrões adequados e evitando adaptações 

e retrabalho futuro. Passa a palavra para Lucas Vasconcelos apresentar o documento. 

Após a apresentação, abre-se para discussão. Os conselheiros fazem diversos 

apontamentos sobre o texto, que são anotados pelos demandantes, visando trazer texto 

revisado e com formatação oficial na próxima reunião do comitê. Felipe Cesar sugere 

que, de maneira geral e não especificamente quanto a este item da pauta, os dirigentes 

das áreas revisem os documentos a serem submetidos ao CETIC, com vistas a evitar 

exposição dos técnicos quando do questionamento do conteúdo pelos conselheiros. O 

assunto permanecerá como item do Expediente na próxima sessão. 

 

A reunião é encerrada às 17h03. 


