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

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

julho de 2021, às 14h, remotamente. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Representantes da ProPG e Vice-Presidente: João Paulo Gois  

Representante do CCNH: Maurício Domingues Coutinho 

Representantes do CMCC: Fedor Pisnitchenko e Jerônimo Cordoni Pellegrini  

Representante da ProPladi: Mônica Schroder 

Representante da ProGrad: Wesley Góis 

Representante da ProPes: Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 

Representante do Netel: Miguel Said Vieira 

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

Representante discentes da graduação: Miguel Mira Fonseca 

 

 

Participantes: Carlos Alberto Orsolon Silva (NTI); Samuel Werneck de Moraes (NTI); Felipe 

Augusto Anon da Silva (NTI). 

 

 

Informes 

 

Lucas Trombeta relatou que tem recebido dos técnicos administrativos questionamentos 

sobre o envio de e-mails com anexos grandes, o que está em desacordo com a Resolução 

CETIC recentemente publicada e questionou qual seria o plano para mudar essa prática. Bruna 

questionou se a reunião do CETIC é pública e professor João Paulo respondeu que sim. Sobre 

a pergunta do Lucas, professor João Paulo esclareceu que poderia ser adotado um mecanismo 

que fizesse com que o e-mail retornasse ao remetente quando possuir anexos grandes. 

Professor Rodrigo relatou a dificuldade para composição de Comissões no ConsUni, 

ressaltando a importância da participação dos servidores nos diversos espaços da UFABC, 

divulgando as informações importantes, como é o caso do envio consciente dos e-mails.  
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Expediente 

 

1. Renovação de empresa de manutenção do Ice Cube Air – Demandantes: Carlos Alberto 

Orsolon Silva. 

Carlos Alberto apresentou o relatório que demonstrou como é feita a manutenção 

preventiva mensal pela empresa contratada. Houve falhas no controle de temperatura e 

umidade o que ocasionou corrosão nos equipamentos. Carlos explicou que o NTI é 

favorável à renovação do contrato com a atual empresa e para isso deve ser feito um novo 

orçamento e a verba a ser utilizada para isso é a Finep. Professor Maurício relatou que 

participara do projeto Finep SOS Equipamentos, que fora aprovado, porém a verba ainda 

não foi liberada; ademais, procedimentos de limpeza podem ter molhado o interior do Ice 

Cube; Carlos respondeu que o técnico responsável por acompanhar a empresa fora 

orientado a fazer isso mais de perto durante os procedimentos de higienização para que 

falhas não ocorram novamente; concernente ao controle de umidade e temperatura, 

atualmente o sistema de controle está operando satisfatoriamente; em relação à verba  de 

pesquisa não prevista, o NTI, juntamente com a Reitoria e Pró-Reitoria de Planejamento 

e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI), tem estabelecido prioridades no uso da 

verba que pode ser reorganizada caso seja necessário utilizar verba UFABC. Maurício 

sugeriu a aquisição de equipamentos importados que têm um preço mais baixo. 

O item foi promovido à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. 

 

2. Proposta de uso da verba ANSP/FAPESP – Relator: Carlos Alberto Orsolon Silva 

Carlos relatou que a verba seria utilizada para a compra de um roteador de borda, pois 

atualmente a UFABC tem apenas dois desses equipamentos em uso. A compra desse 

equipamento utilizaria a atual arquitetura da Universidade o que não demandaria tempo 

tampouco treinamento da equipe para sua instalação. Lucas questionou quem seria o 

docente responsável pela assinatura desse projeto ao que Carlos respondeu que poderia 

ser algum docente do CETIC ou o professor Wagner; professor Rodrigo complementou 

que o docente responsável poderia ser algum ligado à computação científica no âmbito 

da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes). 

O item foi promovido à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. 

 

3. Inclusão no PDTI de um projeto de capacitação de servidores (TAs e professores) em 

relação à Lei Geral de Proteção de Dados – Relator: Lucas Trombeta 

Lucas relatou que a Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD) impacta diretamente nas 

rotinas de trabalho de todos as áreas da UFABC; dessa forma, faz-se necessário capacitar 

os servidores para que eles saibam como realizar a divulgação e quais dados podem ser 

divulgados; acrescentou também que a realização de cursos corresponde ao item 12 do 

PDTI. Bruna complementou que a ideia seria uma atualização do projeto que já está no 
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PDTI. Professor João Paulo questionou a inclusão desse curso no PDTI e não o tratar 

diretamente com a Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe). Lucas respondeu 

que esse assunto está muito relacionado à Tecnologia da Informação, porém quem 

cuidaria da contratação e execução do curso seria a SuGePe. Professor Maurício 

questionou qual o diferencial desse curso a ser contratado pela UFABC, considerando 

que há grande quantidade de material na internet sobre esse assunto ao que Bruna 

respondeu que esse curso seria específico para os servidores públicos federais. Professor 

Wagner solicitou ao Lucas que os técnicos administrativos do CETIC façam uma 

proposta de conteúdo programático esperado do curso antes de enviar a solicitação à 

SuGePe. Professora Mônica acrescentou que já há um Grupo de Trabalho voltado ao 

estudo da LGPD que deveria ser comunicado sobre essa demanda do CETIC. Professor 

Wagner questionou se há algum impedimento de que essa demanda seja encaminhada 

como mais um curso já previsto no PDTI sem a necessidade de alterá-lo e Lucas 

respondeu que o item 12 refere-se aos servidores do NTI, e o curso deveria ser voltado a 

todos os servidores. Professor Wagner disse que a necessidade de oferecer o curso a todos 

e não somente aos servidores do NTI poderia ser facilmente justificada junto à SuGePe 

sem a necessidade de alteração no PDTI e professor João Paulo complementou que a 

princípio o curso poderia ser oferecido ao NTI que posteriormente atuaria como um 

agente multiplicador do conhecimento; Lucas concordou com esse encaminhamento, mas 

não vê o NTI como público-alvo específico desse curso. Professor João Paulo sugeriu que 

antes do CETIC tomar qualquer decisão deve ter o respaldo do GT citado pela professora 

Mônica. Bruna concordou em entrar em contato com o GT e com a SuGePe e sugeriu que 

o assunto seja novamente discutido na próxima reunião. Professor Wagner informou que 

fará esse contato, em nome do CETIC. 

 

4. Criação de relatório periódico aos riscos de indisponibilidade do acesso aos ativos de 

informação digital da UFABC – Relator: Lucas Trombeta 

Lucas relatou que houve indisponibilidade de rede e de acesso aos sistemas acadêmicos 

e propôs a elaboração de um documento e uma metodologia de análise por árvore de falha 

em relação aos ativos de informação da UFABC; atualmente as áreas têm o seu próprio 

controle de falhas, mas a Universidade não tem um controle global. Professor Maurício 

considerou interessante a sugestão e complementou que há duas frentes a serem 

trabalhadas: a questão interna, que atualmente já está presente no PDTI, e a externa, que 

é a prestação da informação para a comunidade. Professor Fedor relatou que no início do 

quadrimestre houvera uma atualização que ocasionara a perda de dados no moodle e 

ressaltou que as atualizações dos sistemas não podem ser feitas enquanto estão sendo 

usados e Professor Jerônimo complementou que apenas o e-mail enviado pelo NTI 

informando a data em que ocorreria uma manutenção não é suficiente. Professor João 

Paulo opinou que o aviso das atualizações deveria ser dado quando o usuário acessar a 

ferramenta e sugeriu que o assunto permaneça no expediente para que o Comitê busque 
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mais informações para encaminhar a demanda; além disso, solicitou ao NTI um informe 

na próxima reunião relatando quais as providências tomadas em relação ao que foi 

relatado pelos professores Fedor e Jerônimo.  

 

5. Diagnóstico da situação atual das ferramentas institucionais – Relator: Paulo Victor 

Fernandes da Silva 

Professor Maurício solicitou o diagnóstico da situação atual das ferramentas 

institucionais, em especial as ferramentas de ensino remoto, pesquisa e e-mail, e sugeriu 

a criação de um site onde essas informações estariam reunidas. Professor Wagner disse 

que solicitaria ao Paulo Victor uma apresentação sobre essas questões para a próxima 

reunião. 

 

A reunião é encerrada às 16h45. 


