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Sinopse da I reunião ordinária de 2019 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I reunião de 2019 do 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 11 de 

abril de 2019 às 14:00 horas na sala 312-3 - Câmpus Santo André - Bloco A - Torre 3 - 3º andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Representante do Coordenador Geral do NTI: Ricardo Mussini 

Representantes do CECS: Angela Terumi Fushita e Wallace Gusmão Ferreira / Mario Alexandre 

Gazziro e Daniel Papoti  

Representante do CCNH: Pedro Alves da Silva Autreto 

Representantes do CMCC: João Marcelo Borovina Josko e Saul de Castro Leite 

Representante da ProPlaDI: Mônica Schroder  

Representantes da ProPes: Rodrigo Cunha 

Representantes da ProEC: Leonardo Steil 

Representantes da ProPG: João Paulo Góis 

Representantes TA’s: Katia Ellen Chemalle e Andrey Gonçalves Batista / Felipe Augusto Anon 

da Silva e Débora Silva F. dos Santos. 

Representante do NTEL: Miguel Said Vieira 

Representante discente da Graduação: Vitor Araújo Queijo Ferreira Rosa 

Representante discente da Pós-Graduação: Cassiano Minoru Aono  

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidado: 

Sérgio Roberto Meneses de Carvalho – GT do Acervo Acadêmico 

 

 

 

Informes:  

 

1. Nomeação do vice-presidente do CETIC 

2. GT do Acervo Acadêmico  

 

Pauta:   

 

 

 Proposta de calendário para as reuniões do CETIC em 2019. 

 Alterações no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): 
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1. Integridade Acadêmica: Implementação de ferramentas de análises de texto na 

UFABC 

2. Equipamentos para videoconferências para bancas de pós-graduação 

 

 

 

 

Professor Wagner inicia a reunião dando as boas-vindas aos novos membros do CETIC e 

pede que cada um dos membros se apresente.  

 

Informes: 

 

1- Nomeação do vice-presidente do CETIC.  

 

Professor Wagner cita que de acordo com a Resolução ConsUni nº 187, o presidente do 

CETIC deve indicar um vice-presidente dentre os membros. E após convite à ProPG, nomeia o 

professor João Paulo Góis. 

 

2- GT do Acervo Acadêmico  

 

Sérgio faz a apresentação do relatório final do GT. Após a apresentação decidem que o 

assunto será incluso na pauta na próxima reunião, para início das discussões sobre o tema.  

 

Pauta: 

 

1. Proposta de Calendário para as reuniões do CETIC em 2019 

 

 Professor Wagner apresenta o calendário encaminhado aos membros destacando que ele 

foi elaborado baseado nas respostas do doodle enviado anteriormente para escolha da data da 

primeira reunião. Recorda da solicitação de alteração nas datas sugerida pela ProGrad,que 

elaborou uma outra proposta. Após apresentação do calendário proposto pela Pró-Reitoria de 

Graduação encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade.  

 As datas das próximas reuniões do CETIC serão: 13 de junho; 1º de agosto; 10 de 

outubro e 19 de dezembro de 2019. 

  

2.  Alterações no PDTI 

 

a) Integridade Acadêmica: Implementação de ferramentas de análise de textos acadêmicos na 

UFABC 

 

Professor Rodrigo Cunha, relata sobre os motivos para a implementação do sistema e 

valores. Esclarecendo que a solicitação passou pela análise do Escritório de Integridade em 

Pesquisa. Abre-se para discussão. Após vários questionamentos quanto ao funcionamento do 

sistema e, principalmente, sobre sua possível integração com os sistemas institucionais – em 

especial o SIG, além de sugestões, decidiu-se que o assunto deverá retornar na próxima reunião 

com as respostas solicitadas.  

 

b) Equipamentos para videoconferências para bancas de pós-graduação 
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Professor João Paulo explica que necessidade deste pedido de alteração do PDTI ocorreu 

em virtude de um aumento na necessidade de realizações de bancas por videoconferências. Cita 

ainda que quem elaborou o projeto foi a ProPG com o auxílio do NTI e do NETEL. Participantes 

questionam a possibilidade de uso conjunto do equipamento por outras áreas além da ProPG. 

Professor João Paulo informa que poderá ser avaliado, a depender da demanda da própria ProPG 

que seria alta atualmente. 

Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

 

A reunião é encerrada às 16:21.  


