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Sinopse da I sessão extraordinária de 2018 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão extraordinária  

de 2018 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 

em 17 de outubro de 2018 às 10:00 horas na sala 312-2 - Câmpus Santo André - Bloco A - Torre 

2 - 3º andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Representantes do CECS: Jeverson Teodoro / Mario Minami 

Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor F da Silva 

Representantes do CMCC: Gustavo Pavani  

Representante da ProGrad: Paula Tiba 

Representante da ProPG: João Paulo Gois 

Representante da ProPlaDI: Mônica Schroder  

Representante TA: Lucas Trombeta 

Representante TA Bruna Cunha de Carvalho 

Representante NTE: André Brandão 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

Convidados: 

Ricardo Mussini (NTI) 

João Henrique Ranhel Ribeiro (CECS) 

Rodrigo de Freitas Bueno (CECS) 

Alessandra Castilho (ACIC) 

 

Pauta:   

 

 

 Alterações no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): 

1. Aquisição de equipamentos de impressão tridimensional para laboratórios 

didáticos 

2. Aquisição de equipamentos para a sala de impressão (impressora plotter) 

3. Aquisição de equipamentos para produção de artes gráficas 

 

 GT Posic – Aprovação da Resolução CETIC 003 – que institui a Política de 

Segurança da Informação e Comunicações no âmbito da UFABC 
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Prof. Wagner inicia a reunião questionando aos membros se querem há informes. Na 

ausência de manifestação, abre a sessão com a Ordem do Dia: 

 

Alterações no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI):  

 

 

1. Aquisição de equipamento de impressão tridimensional para laboratórios didáticos  

 

 

Prof. João Ranhel faz apresentação sobre a solicitação de aquisição de equipamentos para 

impressão tridimensional, destacando que esses equipamentos serão uteis para várias 

disciplinas e apresenta alguns objetos já desenvolvidos por equipamento similar ao 

proposto.  

Paulo Victor questiona sobre o custeio de manutenção, indicando que no orçamento atual 

do NTI não seria viável a inclusão desta manutenção.  

Prof. Wagner sugere que seja realizada uma pesquisa sobre quem poderia ser indicado 

como responsável pela manutenção do equipamento. 

Lucas Trombeta questiona se a dúvida é sobre a manutenção após o término da garantia 

do equipamento, destacando que durante esse período a empresa fornece garantia.    

Prof. Wagner coloca em votação. Aprovado por unanimidade a aquisição do 

equipamento. 

 

 

2. Aquisição de equipamentos para sala de impressão (Impressora Plotter) 

 

 

Professor Rodrigo faz relato sobre a aquisição de duas impressoras plotter uma para o 

campus de Santo André e outra para o campus de São Bernardo. Esclareceu que tratava-

se de uma demanda antiga do CECS e que serão utilizadas para fins didáticos e 

inicialmente foi pensado para que  fossem alocadas nas salas de impressão.  

Paulo Victor informa que se o modelo adquirido for o mesmo modelo da impressora 

plotter utilizada na Prefeitura Universitária, é possível fornecer suprimentos, pois já há 

ata aberta para esse item. 

Ricardo Mussini alerta para como será feito o controle de uso das impressoras, 

considerando que as salas de impressões são de uso comum. Professor Rodrigo esclarece 

que inicialmente foi pensado que estas impressoras poderiam não ser conectadas na rede 

como forma de controle. Bruna sugere a possibilidade das impressoras serem alocadas 

nos laboratórios assim facilitaria o controle de uso. Professor Rodrigo diz que 

inicialmente o problema seria que não há espaço físico para esse fim nos laboratórios, e o 

que foi pensado inicialmente seria estipular uma cota para os docentes. Sugerem que o 

CECS seja designado como responsável pelo controle do uso destas impressoras 

inicialmente e caso verifique-se posteriormente dificuldade neste controle que seja 

acionada a PROGRAD para o estudo de novas possibilidades de controle, tendo em vista 

que a aquisição tem como demandante o CECS, mas o orçamento utilizado é da UFABC 

e o equipamento poderá ser utilizado por outros usuários além do referido Centro. 

Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 
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3. Aquisição de equipamentos para produção de artes gráficas 

 

 

Alessandra faz relato sobre a necessidade de aquisição de equipamentos de digitalização 

dos canais de comunicação institucionais, o que restrições orçamentais que reduz um 

pouco a viabilização de produção de materiais institucionais físicos o que fez que fosse 

repensado algumas atividades institucionais de comunicação e verificar a possibilidade 

de trabalhar a comunicação institucional de uma forma mais sustentável onde foi 

investido em uma comunicação institucional mais digitalizada, só que isso aumenta a 

demanda de equipamentos que permitam que isso seja realizado com maior qualidade, até 

porque a comunicação digitalizada deve ser mais dinâmica e a demanda aumenta, pois 

tem que se produzir quase que diariamente. Além disso, para atender essa demanda é 

necessários equipamentos mais específicos pensando-se na saúde dos servidores, pois a 

elaboração de arte digital se realizada com o mouse  foi verificado que alguns servidores 

apresentam problemas  de saúdes mais recorrentes e na tentativa de evitar-se os 

problemas houve a procura de equipamentos e encontrou-se a mesa digitalizadora que 

ameniza bastante os problemas de saúde e melhora na produção do material digital e 

outros equipamentos como refletor de luz, tripé que irão melhorar na produção de 

materiais audiovisuais.  

Alessandra esclarece ainda que atualmente na Comunicação eles dispõem de duas mesas 

digitalizadoras que foram adquiridas a mais de cinco anos e que são utilizadas atualmente 

por sete servidores. Até o momento não foi necessário nenhum tipo de manutenção. 

Acredita que nesse momento não seria necessário contemplar algum tipo de assistência 

de manutenção, pela experiência com esse tipo de equipamento. Bruna questiona se a 

compra será realizada sem nenhuma garantia. Alessandra esclarece que pensou-se em 

uma garantia entendida, mas não há a necessidade de encarecer o produto, com por 

exemplo, uma garantia de cinco anos.  

Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 

 

GT Posic – Aprovação da Resolução CETIC 003 – que institui a Política de Segurança da 

Informação e Comunicações no âmbito da UFABC 

 

Lucas recorda que na reunião passada não houve quórum mínimo para aprovação da 

proposta, mas esclarece que foram realizadas as mudanças solicitadas e disponibilizou a 

versão final do documento aos membros do Comitê. 

Professor Wagner questiona se a discussões e alterações propostas na reunião anterior 

atendeu o todo documento. Lucas esclarece que sim.  

Professor Gustavo Pavani sugere que Lucas apresente a versão final do documento 

fazendo destaque ao que foi alterado. 

Lucas faz a apresentação do documento.  

Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 

 Decide-se que quando for publicada a Resolução do CETIC, será revogada a Portaria da 

Reitoria nº 232, de 30 de abril de 2013. 

 

 

A reunião é encerrada às 11:47.  


