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

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 24 de 

março de 2021, 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 da ProPladi: Mônica Schroder e Leonel Miranda 

Representante da ProGrad: Fernanda Graziella Cardoso e Wesley Góis  

Representante da ProEC: Leonardo Steil 

Representante da ProPes: Rodrigo Cunha 

Representante do Netel: Miguel Said Vieira 

Representantes TA’s: Bruna Cunha de Carvalho / Lucas Trombeta e Danilo Nunes Davanso 

Representante discente Graduação: Miguel Mira da Fonseca. 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

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

(NTI) e Felipe Anon (NTI) 

 

Informes: 

 

1. Sérgio e Rafael realizaram uma apresentação acerca do PDTI aos novos membros do 

Comitê. 

2. Professor Wagner informou acerca das eleições complementares que será realizada 

visando compor todo o quadro de representação do CETIC que não foi obtido no 

primeiro processo eleitoral realizado. 

3. Paulo Victor comunicou que estão realizando um planejamento estratégico para o NTI 

e que futuramente será apresentado aos membros do CETIC. 

4. Lucas Trombetta, relatou que não foi possível solicitar o adiamento da reunião em 

decorrência da paralisação nacional, mas destaca que se trata de um dia muito 

importante para a melhoria do serviço público total e da UFABC.  
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Ordem do dia 

 

1. Inclusão no PDTI – Projeto TV Videoconferência ProPG- Demandantes:  João Paulo 

Góis  – ProPG 

João Paulo relatou que trata-se de uma reinclusão ao PDTI, já que este é um item que 

estava no PDTI anterior com a iniciativa de montar duas salas de videoconferência. 

Esclareceu que o edital foi realizado em 2019, e na parte de televisores não obtiveram 

êxito na contratação e por isso pedem a inclusão novamente. Abre-se para discussão. 

Paulo Victor reforçou que a discussão acerca da importância já foi realizada e alertou que 

se o projeto não constar do PDTI atual não será possível executar a aquisição. João Paulo 

destacou que confirmará se os itens que foram entregues para o projeto e que talvez seja 

necessário trazer esse item futuramente ao CETIC. Encaminhou-se para votação. 

Aprovado por unanimidade. 

 

 

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

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

Professor Wagner agradeceu ao Felipe Anon, relator do tema pela presença na reunião. 

E informou que o NTI encaminhou dois relatórios para embasar a discussão passando  

a palavra para Paulo Victor, que esclareceu que a equipe de Data Center elaborou os 

relatórios encaminhados e pede que Carlos Spinetti e Larissa Mattos iniciem a 

apresentação, para elucidar os pontos que geraram dúvidas na reunião anterior. Carlos 

inicia sua apresentação. Professor Wagner agradeceu a apresentação do NTI e passou a 

palavra para Felipe Anon que fez um breve histórico acerca da minuta de resolução. 

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. Não havendo mais propostas, encaminhou-se para votação. Documento 

aprovado por unanimidade. 

 

 

A reunião é encerrada às 17h20. 


