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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 13 

de 2019 da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 13 de junho de 2019, às 14h, na 

sala 312-3 - Campus Santo André - Bloco A - Torre 3 - 3º andar, da Universidade Federal do 

ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Representante do Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor Fernandes da Silva 

Representantes do CECS: Angela Terumi Fushita e Mario Alexandre Gazziro  

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: João Marcelo Borovina Josko e Jeronimo Cordoni Pellegrini 

Representante da ProPlaDI: Mônica Schroder  

Representantes da ProPes: Sônia Malmonge 

Representantes da ProEC: Leonardo Steil 

Representantes da ProPG: Charles Morphy 

Representantes TA’s: Katia Ellen Chemalle / Andrey Gonçalves Batista e Débora Silva F. dos 

Santos. 

Representante do Netel: André Luiz Brandão 

Representante discente da Graduação: Vitor Araújo Queijo Ferreira Rosa 

Representante discente da Pós-Graduação: Felipe Cesar Torres Antonio 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidados: 

Sérgio Roberto Meneses de Carvalho  

Éverton Siqueira Gomes 

Renato Martuchi 

Sérgio Roberto M. de Carvalho 

Larissa de Mattos 

Guilherme Vasconcelos de Almeida 

 

Informes 

1- Transferência de impressora alocada na PROGRAD para a PROPES – Prof. Mario Gazziro  

Prof. Mario Gazziro comunicou  sobre o pedido de  transferência de uma impressora 3D 

alocada na PROGRAD para um laboratório da PROPES. Prof. Wagner alertou que essa 

transferência não necessita da aprovação do CETIC, sendo suficiente um acordo entre as áreas 

envolvidas. 

 
2- Professores/coordenadores de laboratórios de pesquisa com dificuldade de obter informações 

sobre softwares aprovados no PDTI – Prof. Wallace Ferreira  
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Professora Ângela relatou  o professor Wallace, seu suplente  recebeu uma cobrança  de 

feedback sobre o uso desse software Aimsun que foi solicitado para inclusão no PDTI em 2018, 

mas a efetivação da atualização software não foi realizada. Rafael esclareceu que não tratou-se 

cobrança, mas de solicitação de informações para a realização do monitoramento periódico do 

PDTI e reforçou que se não houve a atualização poderiam responder essa informação. Foi 

explicado que o fato do item constar no PDTI não significa que o mesmo será comprado, pois 

para tal é necessário que seja instruído processo de aquisição, além da disponibilidade 

orçamentária. A orientação foi de que o demandante procure a área responsável pela instrução 

do processo, no caso específico, a área administrativa do respectivo centro. 

 
3- Política de capacitação do NTI 

Paulo Victor e Sérgio relataram como foi elaborada a política de capacitação do NTI 

com a colaboração da SUGEPE. Esclarecendo que em janeiro foi compartilhada uma planilha 

com todos os servidores do NTI para que todos colocassem as necessidades de capacitação de 

suas áreas. As demandas do NTI eram maiores do que a SUGEPE poderia atender e foi 

necessária a realização de uma classificação com as demandas mais urgentes. Esta classificação  

levou em consideração, além da necessidade da área, a orientação da SUGEPE que diz que o 

conteúdo de cursos já ministrados deve ser multiplicado junto aos demais servidores do setor. 

 
4- Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC) 

Paulo Victor informou que a primeira reunião do Comitê de Segurança da Informação e 

Comunicação (CSIC) foi realizada em nove de maio. Nesta reunião foi definido um calendário 

de reuniões para o Comitê, e houve o início da  revisão das normas referentes ao tema. 

Esclarecendo que a intenção do CSIC é que as normas devam ser analisadas e deliberadas entre 

seus membros. Ficando sob a responsabilidade do CETIC apenas a aprovação ou não das 

normas.  

 
5- Ferramenta de Gestão da UFABC  

Professor Rodrigo informou que foi discutido no Escritório de Integridade em Pesquisa 

(EIP-UFABC) a ferramenta para sedimentar a cultura de escrita acadêmica da UFABC e que 

foi acordado que seria realizados alguns testes para a criação de uma solução interna, sem a 

necessidade da aquisição do software. 

 

Ordem do dia 

 

1. Apresentação dos resultados do monitoramento do PDTI – Demandantes: Rafael 

Rondina e Sérgio Carvalho 

Rafael e Sérgio apresentaram os resultados realizados pela Comissão de Monitoramento 

do PDTI. Houve a apresentação dos resultados do monitoramento, no qual verificou-se que  

não houve resposta para alguns projetos do PDTI pelos responsáveis, o que foi questionado 
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pelos membros do comitê. Decidiu-se que na próxima reunião Rafael e Sérgio trarão proposta 

de alteração no texto do PDTI, a diretiva é de que após dois monitoramentos sem resposta, o 

projeto seja sinalizado como cancelado no PDTI. 

 

 

2. Atualização de valores do PDTI - telefonia fixa – Demandante: Renato Martuchi/ NTI 

Está em processo de contratação do serviço de telefonia fixa da UFABC, e haverá 

reajuste do valor tarifário em relação ao previsto no PDTI. Renato esclareceu que as únicas 

empresas que responderam  ao questionamento de preços foram a Telefônica e WCS, sendo 

que o restante dos preços foram coletados através do mapa de preços que as empresas possuem 

em seus sites. Encaminhou-se o documento para votação. Aprovado com 1 abstenção. 

 

3. Solicitação de hospedagem de revistas científicas no servidor da UFABC – 

Demandante: Ana Maria Dietrich 

Everton Siqueira editor assistente das revistas Contemporâneos e ContemporArtes  

relata que fez solicitação  para que as revistas fossem hospedadas no servidor da UFABC. 

Citou que a revista Contemporâneos é publicada semestralmente e revista ContemporArtes tem 

sua periodicidade semanal. Paulo Victor alertou que o NTI não faz resposta de DNS que não 

seja da UFABC e a revista possuí domínio “.com.br”,  e sobre o espaço restrito para 

hospedagens no servidor da UFABC. Kátia Chemalle citou que a hospedagem poderia ser 

realizada no portal da CAPES. Paulo Victor  ponderou sobre a necessidade de  criação de uma 

política para deliberar sobre hospedagens no servidor da UFABC e sugeriu que essa política de 

hospedagem fosse  avaliada por alguns setores como PROPES, NETEL, editora UFABC e 

Biblioteca, sendo o CETIC apenas um órgão consultivo para estas deliberações.  Após 

deliberações, ficou definido que a professora Ana Maria Dietrich apresentará o espaço atual 

que as revistas ocupam e a previsão de quanto irá ocupar futuramente, além de consultar a 

PROPES sobre a possibilidade das revistas serem hospedadas no espaço disponibilizado para a 

Pró-Reitoria no servidor da UFABC. Paulo Victor irá apresentar uma proposta de política de 

hospedagem da UFABC que estará no expediente da próxima reunião do CETIC. 

 

4. Aprovação do Regimento Interno do CETIC 

Aprovado com uma abstenção. 

 

 

Expediente 

 

1. Proposta de revisão do Regimento Interno do CETIC 

Professor Wagner disse que o documento foi elaborado com base na Resolução 

ConsUni e após apresentação do documento aos membros. Encaminhou-se a proposta para 
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promoção do assunto à Ordem do Dia. Paulo Victor secundou a proposta. Encaminhou-se para 

votação. Aprovado por unanimidade. 

 
A reunião é encerrada às 15:47. 

 


