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Sinopse da VIII sessão de 2018 do CETIC  

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VIII reunião de 2018 do 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 12 de 

dezembro de 2018 às 14:00 horas na sala 312-2 - Câmpus Santo André - Bloco A - Torre 2 - 3º 

andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Wagner Alves Carvalho 

Coordenador Geral do NTI: Paulo Victor F da Silva 

Representantes do CECS: Jeverson Teodoro / Mario Minami 

Representante do CCNH: Andre Paniago Lessa  

Representantes do CMCC: Gustavo Pavani  

Representante da ProPG: João Paulo Gois 

Representante da ProPlaDI: Mônica Schroder  

Representantes da ProPes: Rodrigo Cunha 

Representante NTE: André Brandão 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

 

Pauta:   

 

 

 Prorrogação do TED entre a UFRN e UFABC para a implantação do SIG 

 

 Indicação do professor Mario Alexandre Gazirro para compor o Comitê de 

Segurança da Informação e Comunicações (CSIC). 

 

 

 

Prof. Wagner inicia a reunião informando que recebeu essa semana o relatório do GT da 

Digitalização, porém como a professora Paula Tiba não poderia comparecer na reunião, a 

apresentação do relatório será realizada na próxima reunião do CETIC. 

 

Prof. Wagner prossegue informando sobre a necessidade de prorrogação do mandato dos 

atuais membros do CETIC, tendo em vista de que o processo eleitoral não ocorreu 

anteriormente e com o início do recesso acadêmico o processo será realizado em 

fevereiro de 2019. Apresenta a proposta de calendário para as eleições e minuta de 

portaria para prorrogação do mandato. As propostas são aprovadas por unanimidade. 

Houve a indicação pelo Paulo Victor de dois membros do NTI os servidores Matheus 
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Fernandes e Fernando D’Agostini y Pablos para comporem a Comissão Eleitoral. Na 

ausência de demais indicações, decide-se que a Reitoria indicará mais três nomes para 

compor a Comissão. 

 

Prorrogação do TED entre a UFRN e UFABC para implantação do SIG 

 

Paulo Victor faz breve apresentação sobre o SIG desde a fase de início da implantação 

até o momento atual e esclarece que precisa de aprovação do CETIC para a prorrogação 

do Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a UFRN e a UFABC.  

Professor Pavani questiona se esta prorrogação consta no PDTI.  

Rafael Rondina informa que a contratação foi prevista no Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – PDTI da UFABC, aprovado pelo CETIC, mas para dar continuidade na 

tramitação do processo é importante a aprovação deste comitê, que avalia se a 

implantação continua sendo estratégica para a UFABC. 

Encaminha-se para votação. Prorrogação do TED aprovada por unanimidade. 

 

Indicação do professor Mario Alexandre Gazirro para compor Comitê de Segurança da 

Informação e Comunicações (CSIC).  

 

Professor Mario Minami comunica que conversou com o professor Mario Alexandre 

Gazirro e ele aceitou compor o CSIC. 

Professor Wagner recorda que Paulo Victor ficou de indicar mais um nome do NTI para 

compor o Comitê. Paulo Victor indica o servidor Carlos Alberto Orsolon Silva. 

Professor Wagner encaminha para votação as indicações de Mario Gazirro e de Carlos 

Alberto. 

Aprovado por unanimidade. 

 

 

 

A reunião é encerrada às 14:56.  


