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Sinopse da III sessão ordinária de 2015 do CETIC
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III reunião ordinária de
2015 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada
em 19 de agosto de 2015, às 16:00 horas na sala de reuniões da Reitoria - Câmpus Santo André
da UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar.
Presentes:
Presidente: Dácio Matheus
Coordenador Geral do NTI: Ricardo Mussini
Representante do CMCC: Gustavo Sousa Pavani
Representante do CECS: Jeverson Teodoro Arantes Junior
Representante do CCNH: Mauricio Coutinho Neto
Representante da PROPLADI: Alda Maria Napolitano Sanchez
Representante PROGRAD: Eneyas Barbosa
Representante TA: David Ratcov da Silva
Representante TA (suplente): Cristiano de Noronha Lopes
Administrador do CETIC: Rafael Rondina
Convidado:
Samuel Werneck de Moraes – NTI
Paulo Vitor F. da Silva - NTI
Pauta:
Informe:
 Andamento do PDTI 2016-2017 (Rafael Rondina)
Expediente:


Estudo para uma política de reuso de componentes e equipamentos de informática que
estão em processo de descarte pela UFABC. (David Ratcov);



Manutenção de endereço eletrônico de discentes da Pós-graduação e de professores
aposentados. (Dácio Matheus);



Comunicação via e-mail institucional no SIG. (Alda Sanchez);



Reativação da máquina Bachianas (SGI Altix 4700). (Gustavo Pavani);



Status da implantação do Escritório de Processos do NTI. (David Ratcov).
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Andamento do PDTI 2016-2017
Rafael Rondina informa que a fase de preparação do PDTI 2016-2017 já foi concluída e
atualmente o GT está empenhado na fase de diagnóstico, a qual inclui: Avaliar os resultados do
Planejamento de TI anterior; Identificar Necessidades - Planejamento de TI anterior; Analisar o
Referencial Estratégico da área de TI; Identificar Necessidades - Referencial Estratégico;
Analisar a Organização da TI; Identificar Necessidades - Organização da TI; Realizar a Análise
SWOT da TI; Identificar Necessidades - SWOT da TI; Identificar as Necessidades de
Informação da Organização; Identificar as Necessidades de Serviços de TI; Identificar as
Necessidades de Infraestrutura de TI; Identificar as Necessidades de Contratação de TI; e
Identificar as Necessidades de Pessoal de TI.
A próxima etapa contemplará as seguintes ações: Consolidar o Inventário de Necessidades;
Alinhar as Necessidades de TI às Estratégias da Organização; e Aprovar o Inventário de
Necessidades.
Rondina explanou sobre o conceito e significado do termo SWOT ilustrando o seu objetivo
voltado ao PDTI.
Encerrando a apresentação, Rondina reiterou sobre a importância da participação dos membros
do CETIC na pesquisa sobre a análise SWOT, assim como a participação da comunidade
acadêmica na pesquisa sobre a situação atual da TI na UFABC, lembrando a dificuldade desta
realização por conta da atual greve dos TAs, o que poderá influenciar na previsão de conclusão
dos trabalhos do GT.

Estudo para uma política de reuso de componentes e equipamentos de informática que
estão em processo de descarte pela UFABC
David Ratcov inicia a apresentação sobre a possibilidade de realizar o estudo em epígrafe
destacando os seguintes temas:
- Suporte a projetos sociais de inclusão digital e treinamento em microinformática.
- Reutilização de componentes e equipamentos para finalidade acadêmica ou projetos de estudo
dos discentes.
- Benfeitorias para o ambiente da Universidade, como a articulação de projetos para o
desenvolvimento de soluções com base em dispositivos eletrônicos reciclados destinados a
economia de energia e água, por exemplo.
- Atividades de disseminação sobre práticas sustentável de TI Verde.
- Modelo de gestão sustentável para descarte e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos no
âmbito da Universidade.
Lembrou-se que o servidor Alexsandro Cardoso Carvalho, ex-membro do CETIC, realizou uma
pesquisa sobre a legislação de desfazimento.
Mussini comenta que o processo inicial para o desfazimento já foi aberto e encaminhado ao
MPOG, que informou não ter interesse em receber os atuais equipamentos de descarte. A partir
daí, surgiu a ideia da possibilidade de doação.
Mussini sugere fazer uma consulta aos possíveis órgãos interessados em receber a doação, e
dependendo do resultado, realizar uma chamada pública.
Prof. Dácio comenta a importância, em sendo feita a opção por realizar uma doação, que essa
traga benefícios múltiplos.
Dácio explica que um dos elementos do Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFABC é a
gestão de resíduos, que faz o mapeamento das possíveis utilizações até defini-lo como rejeito. E
sugere que David encaminhe o assunto em questão à ProPlaDI, para que esta o direcione para
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apreciação do grupo de trabalho de Gerenciamento de Resíduos e Emissões, juntamente com
outras iniciativas relacionadas já em andamento na UFABC.
Prof. Dácio complementa que uma das principais ações do PLS é identificar os gestores para
intermediar a implementação da política sustentável na UFABC.
Alda orienta David a entrar em contato com Andrea Lima, da Propladi, que participa do grupo de
trabalho do PLS, para encaminhamento desse assunto junto àquele grupo.

Manutenção de endereço eletrônico de discentes da Pós-graduação e de professores
aposentados
Conforme CI encaminhada pela ProPg à Vice-reitoria, prof. Dácio aborda a demanda sobre a
manutenção dos endereços eletrônicos da UFABC aos ex-alunos. Isso permitiria aos recémformados uma melhor visibilidade acadêmica, possibilitando a participação em eventos
oportunos para sua exposição como pesquisador. É importante considerar que, mesmo depois de
formados, a produção científica dos ex-alunos continuam a figurar nos relatórios de produção
acadêmica da UFABC, por um período que pode chegar a até três anos.
Dácio comenta que o mesmo cancelamento do endereço institucional acontece com docentes
quando se aposentam e encerram o vínculo como servidor público, porém eles podem continuar
a participar de programas de pós-graduação e/ou projetos de pesquisa ou extensão, mantendo
uma conexão com a Instituição.
Cristiano comenta que já está realizando um estudo comparado sobre o que dispõe o
Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC) da Presidência da
República.
Mussini disponibiliza uma minuta elaborada pelo NTI sobre a política de uso de e-mail e listas
de e-mail institucionais.
Dácio sugere que todos façam suas considerações sobre a referida minuta, considerando,
inclusive, a Portaria da Reitoria n.º 252 de 30 de abril de 2013 que institui a Política de
Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), para que sejam apresentadas na próxima
reunião do CETIC. Paulo irá compilar as sugestões para a apresentação.

Reativação da máquina Bachianas (SGI Altix 4700)
Prof. Pavani relata o descontentamento de alguns docentes com a desativação da máquina
Bachianas, já que esses usuários não se sentem atendidos da mesma maneira por outras
máquinas. Pavani sugere a reativação da Bachianas mesmo que para uso esporádico.
Mussini comenta que o principal motivo da desativação da Bachianas foi a existência da
máquina Titanium, que se revelou ser superior quando comparado o poder computacional versus
a eficiência energética de ambas as maquinas, conforme estudo da SGI.
Prof. Maurício comenta ter lembranças da baixa frequência de uso da Bachiana quando ativa e
complementa que os esforços para sua reativação seriam dispendiosos. Dessa forma, sugere que
uma alternativa seria manter a Titanium adquirindo nó com maior capacidade.
Por sugestão do Mussini, prof. Dácio, com o consentimento dos membros, delibera que a
discussão sobre o mérito do uso da Bachiana deve ser encaminhada à Comissão de Computação
Científica da UFABC (seção de HPC na Pró-reitoria de Pesquisa) para que ela retorne propostas
para avaliação e possível aprovação do CETIC.
Dado o adiantado da hora, encerra-se a reunião às 18h10, devendo o último item do expediente
ser pautado na próxima reunião.
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