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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 em 29 de 

setembro de 2021, às 14h, remotamente. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Representante da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

Coordenador do NTI: Sérgio Carvalho   

Representante do CCNH: Maurício Domingues Coutinho e Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: Gustavo Sousa Pavani e Jerônimo Cordoni Pellegrini  

Representante da ProGrad: Wesley Góis 

Representante da ProPes: Sonia Maria Malmonge 

Representante da ProEC: Leonardo Steil 

Representante do Netel: Miguel Said Vieira 

Representantes TAs: Bruna Cunha de Carvalho, Matheus Fernandes e Lucas Trombeta 

 

Participantes: Carlos Alberto Orsolon Silva (NTI); Fabio Neves Margarido (NTI), Larissa 

Mattos (NTI); Marcelo Hideki (NTI); James Moraes de Almeida; André da Fontoura Ponchet; 

Vanessa Bonfim; Marcella Pecora Milazzotto; Nathalia de Setta Costa Fabio Furlan e Raphael 

Camargo. 

Informes 

 

Professor Wagner informa alteração do calendário previamente aprovado para as 

reuniões do CETIC em virtude do III Congresso da UFABC.  

Informa ainda, que Paulo Victor traria uma série de informes para esta reunião, mas 

por dificuldades no acesso não conseguirá participar desta reunião.  

Sérgio Carvalho cita workshop interno que será realizado na próxima semana pelo 

NTI acerca da troca da ferramenta de chamados, salientando que já estão nas fases 

finais dos testes desta nova ferramenta que é a GLPI. Neste primeiro momento ele 

será interno para que todos os servidores do NTI possam ter o primeiro contato com 

essa ferramenta e na sequência esses workshops serão ampliados para toda a 

comunidade.  

Destaca a III Semana de Gestão por Processo que é uma iniciativa do Café com 

Processos que ocorrerá dos dias 19 a 21 de outubro, que envolverá quatro encontros 

e uma oficina em processos que tratarão de temas muitos importantes.  
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Menciona ainda o monitoramento do PDTI, esclarecendo que estamos nos 

aproximando do final do primeiro ano do PDTI 2021-2023 e devem iniciar já no 

início do mês de outubro o monitoramento dos projetos vigentes no ano de 2021.  

Lucas Trombetta agradece o feedback positivo acerca dos cursos relacionados à 

da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). E questiona sobre as discussões do 

monitoramento das possíveis falhas no ambiente da UFABC que não foram inclusas 

nesta pauta e pede que o assunto seja incluído na pauta da próxima sessão. 

Carlos Orsolon fala da plataforma conferência web e sugere que a próxima reunião 

deste Comitê seja realizada por esta plataforma. Professor Wagner informa que será 

realizada consulta à Secretaria-Geral, para verificar a possibilidade de estrutura 

administrativa e técnica da realização deste pedido. 

Professor Wesley comunica sobre as reuniões entre a Pró-Reitoria de Graduação 

(ProGrad) e o NTI para a consolidação do SIGAA e em uma destas reuniões foram 

tratados assuntos acerca dos ataques que os sites da UFABC, inclusive o site da 

ProGrad recebeu, no qual muito trabalho foi perdido em decorrência do backup que 

existia relacionados há alguns meses e um outro ponto foi sobre a instabilidade com 

no Moodle. Destacando que na última atualização do Moodle foi amplamente 

divulgada para todas a comunidade.  

  

Ordem do Dia 

 

1. Inclusão no PDTI - Projeto: Renovação das Licenças do Software Keysight ADS – 

Demandantes: André da Fontoura Ponchet e Diego Marconi. 

Professor André destaca que a renovação da licença irá contemplar cursos da UFABC 

e não apenas na graduação, mas também em iniciação científica e pós-graduação 

podem ser contemplados com a utilização desta licença. Menciona ainda que a 

empresa permitirá que os alunos da UFABC baixem através do site da Keysight para 

uso próprio por um ano. Destacando que a renovação abarca 52 licenças flutuantes 

por um ano. Abre-se para discussão.  Não havendo manifestações. Encaminham para 

votação. Aprovado por unanimidade.      

 

2. Inclusão no PDTI - Projeto: Licença anual do CLC Genomics Server e CLGenomics 

WB, Network Plus – Demandantes: Marcella Pecora Milazzotto; Nathalia de Setta 

Costa e Vanessa Bonfim. 

Professora Marcella relata que trata de um software de análises genômicas que será 

utilizado na graduação e pós-graduação e a importância da liberação da aquisição desta 

licença.  Sérgio Carvalho esclarece que após a aprovação pelo CETIC o projeto será 
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avaliado pelo NTI acerca da viabilidade técnica do sistema a ser adquirido. Abre-se 

para discussão.  Após os esclarecimentos de todos os questionamentos, encaminha-se 

para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

3. Inclusão no PDTI – Projeto: Equipamentos para videoconferência, aulas práticas – 

Demandantes: Quelita Lindaiana de Souza Nogueira e Raphael Camargo. 

Professor Raphael diz que a aquisição engloba vários equipamentos que serão 

utilizados tanto para atividades administrativas quanto para atividades didáticas. 

Esclarece que houve questionamentos do NTI acerca dos equipamentos que envolvem 

videoconferência e diz que a intenção é agilizar as reuniões ou outras atividades de 

modo híbrido, já que há previsão do retorno das atividades presenciais e esses 

equipamentos facilitariam a realização das atividades mesmo que os servidores 

estejam em campi distintos da Universidade e, com os equipamentos disponíveis 

atualmente, estas atividades ficariam prejudicadas. A intenção é que estes 

equipamentos fiquem em alguma das salas de reuniões da Torre 2 do Bloco A. Abre-

se para discussão. São realizados alguns questionamentos que foram esclarecidos e 

justificados pelo demandante. Encaminha-se para votação. Aprovado por 

unanimidade. Sérgio Carvalho destaca que caso haja demanda de algum outro Centro 

ou área futuramente acerca destes equipamentos é possível atualizar este projeto já 

aprovado. 

 

Expediente 

 

1. Minuta de Resolução que aprova a política de ocupação e manutenção do Data Center 

SGI Ice Cube e equipamentos auxiliares, destinados à computação de alto desempenho 

e servidores de alta disponibilidade, com o fim de atender às demandas da comunidade 

acadêmica – Demandante: Sônia Maria Malmonge  

Professora Sônia faz uma breve contextualização acerca da proposta que surgiu em 

decorrência de uma demanda entre a Propes e o NTI com relação ao Data Center e com 

a oficialização da Central Computacional Multiusuário (CCM) como um dos laboratórios 

multiusuários vinculados a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) na qual surgiu a 

necessidade de criação de uma política para utilização deste espaço que é compartilhado 

entre máquinas institucionais e maquinas de pesquisas. Passa a palavra aos professores 

James e Pedro para mais esclarecimentos. Professor Pedro destaca que o documento já 

foi apreciado pela Comissão de Pesquisa (CoPes). Professor James cita que essa demanda 

também ocorre em virtude de chamadas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) para instalação de grandes centros computacionais no estado de 

São Paulo. Nos levantamentos já realizados pela FAPESP, que ocorreu entre várias 
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instituições de ensino e pesquisa do Estado, foi constatado que a UFABC tem a melhor 

estrutura instalada e pronta para uso de Data Center, mas para participar dos editais é 

necessário institucionalizar o uso da Central Computacional Multiusuário e a intenção do 

documento é oficializar o acordo que já existia, sem formalização, entre a ProPes e o NTI. 

Abre-se para discussão. Professor Mauricio Coutinho destaca a importância desta 

institucionalização de uso da CCM para a submissão de projetos institucionais tanto para 

a FAPESP como para a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), pois temos uma 

infraestrutura excelente que é a contrapartida institucional. Professor João Paulo 

questiona acerca do Anexo I da proposta, pois trata de uma especificação técnica e 

entende que qualquer alteração nos equipamentos será necessária a alteração deste Anexo 

e passar novamente em reunião para alterar a Resolução, e questiona se mantém da forma 

que foi apresentado ou se mudam. E sugere que o item seja promovido para a Ordem do 

Dia. Professora Sonia explica que no documento apreciado pela CoPes os itens que 

constam no Anexo I estavam elencados no corpo da minuta de Resolução e a sugestão de 

criarem o Anexo, foi nesse sentido de ser mais fácil alterar. Destacando que na proposta 

já sugerido um prazo para revisitação do documento e que entende que não haverá 

dificuldade neste procedimento. Professores Pedro e James concordam com a professora 

Sonia e acreditam que se houver necessidade de atualização do anexo isso seria salutar. 

Não havendo mais manifestações professor Wagner questiona se alguém secunda a 

proposta do professor João Paulo de promover o item para a Ordem do Dia. Professor 

Gustavo Pavani diz que gostaria de questionar alguns pontos importantes do documento 

e questiona se isso só será realizado na Ordem do Dia. Professor Wagner esclarece que o 

assunto ainda está em discussão no Expediente. Gustavo Pavani cita que já circularam 

vários documentos referentes ao uso do Data Center, mas pelo que se lembra nenhum 

deles foi aprovado. E menciona que é comum as pessoas confundirem políticas, normas 

e regulamentos e da forma que este documento foi apresentado ele aparenta ser mais uma 

norma do que uma política acerca a utilização do CCM. Diz ainda, que o Data Center foi 

importado com base na Lei nº 8010/90, que trata da importação à pesquisa, e no 

documento cita que o uso pode ser realizado para atividades de pesquisa, extensão, 

administrativas e de ensino, o que foge do escopo da contratação do Data Center e cita 

que no Art. 14 da proposta no qual consta um pré-requisito importante, que é a questão 

de haver uma interface de gerenciamento. E por último cita que identificou alguns erros 

na especificação do Data Center. Lucas Trombetta cita acerca da menção ao Comitê 

Gestor do CCM, que ainda não foi instituído na Universidade e questiona se esta 

informação não deveria aparecer também nas disposições transitórias do documento no 

sentido de orientar para que aguardem a institucionalização do referido órgão. Os 

professores Sônia, Pedro e James realizam todos os esclarecimentos necessários. 

Professor Wagner recorda que havia a proposta de promoverem o item para a Ordem do 

Dia, mas diante da necessidade de uma revisão no texto sugere que o assunto seja 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC 
 

 

Sinopse da IV sessão ordinária  

 

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

CEP 09210-580· Fone: (11) 3356.7631 

secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 

promovido para a Ordem do Dia, apenas na próxima sessão do CETIC. Professor Sônia 

concorda com a sugestão.  

 

2. Minuta de ato normativo para regulamentação de procedimentos inerentes a registro 

de domínios e organização de sítios da UFABC como item de pauta – Demandantes: 

Fabio Neves Margarido; Marcelo Hideki e Larissa Mattos. 

Fabio inicia realizando uma breve apresentação acerca do documento que busca otimizar 

o uso dos domínios e subdomínios para todos os usuários. Após a apresentação abre-se 

para discussão. Surgem questionamentos acerca da proposta não ter sido submetida para 

apreciação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC). Recordam 

inclusive que uma das principais funções do CSIC é fazer normas referentes a segurança 

se conversarem. Professor Wagner questiona ao demandante se houve conversa com o 

em levar a norma primeiramente para apreciação do CSIC, mesmo não sendo uma 

instância deliberativa, antes de solicitar a apreciação do CETIC. Fabio esclarece que não 

foi feita a consulta, mas que citaram as políticas de segurança da UFABC no documento, 

mas diz que podem levar o documento para apreciação no referido Comitê. Carlos 

Orsolon cita que um dos informes do Paulo Victor seria acerca das reuniões da CSIC. 

Lucas Trombetta acredita que é muito difícil o CETIC deliberar acerca de políticas que 

envolvem segurança sem a apreciação da CSIC. Decidem que o documento será apreciado 

primeiramente no CSIC antes de retornar a pauta deste Comitê, alertando que os membros 

do CETIC podem realizar as sugestões necessárias para auxiliar na discussão da proposta.  

 

A reunião é encerrada às 11h15. 


