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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão extraordinária 

do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 21 

de janeiro de 2021, às 14horas, remotamente. 

 

Presentes: 

Representante da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

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

Meneses de Carvalho 

Representante do CECS: Mario Alexandre Gazziro 

Representante da ProPladi: Leonel de Miranda Sampaio 

Representante da ProGrad: Paula Tiba 

Representante da ProEC: Leonardo José Steil 

Representante da ProPes: Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 

Representante TA’s:Felipe Augusto Anon da Silva 

Representante discente da Pós-Graduação: Cassiano Minoru Aono 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidados:Carlos Alberto Orsolon Silva (NTI), Cleiton Klechen (Editora UFABC), Cristiano 

de Noronha Lopes (NTI), Emílio de Camargo Francesquini (CMCC), Larissa de Mattos (NTI), 

Robson Luiz Mioto de Carvalho (ACI), Samuel Werneck de Moraes (NTI), Sônia Maria 

Malmonge (ProPes), Thiago Ferreira Covões (CMCC). 

 

 

Ordem do dia 

 

 

1. Discussão da minuta do PDTI 2021- 2023 - Relatores: Rafael Rondina e Sergio 

Carvalho  

Sergio explicou que os projetos que tiveram questionamentos por parte dos membros do 

CETIC estão listados numa planilha online, onde os membros poderão fazer 

questionamentos aos proponentes, que poderão responder às dúvidas na própria planilha, 

ou diretamente na reunião do CETIC. Posteriormente, caso seja necessário alterar esses 

projetos, basta o proponente acessar a página de submissão de projetos, escolher a opção 

“Alterar um projeto já submetido”. 

Dando continuidade à discussão iniciada na reunião do dia 09 de dezembro de 2020, 

Rafael apresentou a minuta do PDTI 2021-2023 e os membros discutiram cada um dos 

comentários feitos no documento. 
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Cassiano sugeriu que o formulário de submissão dos projetos seja revisto para inclusões 

futuras, visando adequar as informações colhidas pelo formulário às principais dúvidas 

sobre os projetos que surgem durante as reuniões do CETIC. Professor João Paulo pediu 

que essa sugestão seja mais detalhada e seja incluída como ponto de pauta de uma futura 

reunião. Sergio sugeriu que essa proposta de alteração poderia ser encaminhada 

diretamente para o GT do PDTI, sugestão que foi acatada. 

A versão final da minuta do PDTI 2021-2023 foi aprovada com uma abstenção. 

 

2. Discussão dos projetos do PDTI 2021-2023. 

Professor João Paulo sugeriu que os projetos que não receberam questionamentos na 

planilha ou na reunião do dia 09 de dezembro, estão aprovados e todos concordaram com 

esse encaminhamento. 

A seguir, começam as discussões sobre os demais projetos: 

✓ Projeto 44: Felipe Anon questionou ao professor Thiago se ele consultara o NTI 

sobre o projeto proposto, considerando que talvez já exista na UFABC recursos 

que atendam à demanda ao que professor Thiago respondeu que tem essa mesma 

dúvida e aproveitou a ocasião para fazer o mesmo questionamento ao NTI. Paulo 

Victor explicou que basta que o proponente do projeto abra um chamado para o 

NTI através da Central de Serviços, solicitando uma análise de viabilidade 

técnica. Professor João Paulo concluiu então que, por enquanto, o projeto pode 

ser retirado do PDTI e todos concordaram com esse posicionamento.  

✓ Projeto 9: Cleiton esclareceu que não foi estimado o valor exato nem as 

configurações dos equipamentos, pois a equipe da Editora não tem a intenção de 

realizar essa aquisição de imediato e entendera que essas especificações deveriam 

ser inseridas no Termo de Referência, no momento da contratação. Paulo Victor 

esclareceu que esses detalhes não são estratégicos e poderiam ser eliminados da 

análise do CETIC, pois eles podem ser decididos no momento da aquisição, dessa 

forma, recomendou a aprovação do projeto da forma como fora proposto. 

Professor João Paulo ponderou que a especificação das configurações e do valor 

do equipamentoé importante para embasar a análisedo CETIC; Felipe Anon 

concorda com esse posicionamento e perguntou se a Editora não poderia utilizar 

o equipamento que já existe na ACI. Cleiton respondeu que a demanda de 

utilização do equipamento pela Editora seria muito grande para que ele seja 

compartilhado com a ACI. Professor João Paulo sugeriu que o projeto seja 

aprovado condicionado à atualização desses dados no formulário de submissão 

dos projetos, encaminhamento aprovado por unanimidade.  
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✓ Projeto 4: Cristiano esclareceu cada questionamento apontado na planilha. Dessa 

forma, o projeto foi aprovado com uma abstenção. 

Professor João Paulo informou que será necessário o agendamento de mais uma reunião 

para a análise dos demais projetos. Professora Paula sugeriu que o CETIC solicite que os 

demais proponentes respondam aos questionamentos diretamente na planilha, adiantando 

o andamento da próxima reunião e professor João Paulo solicitou à Secretaria do CETIC 

o envio de um e-mail aos proponentes fazendo essa solicitação. 

 

A reunião foi encerrada às 16h54. 


