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Sinopse da III sessão ordinária de 2016 do CETIC
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III reunião ordinária de
2016 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada
em 06 de julho de 2016 às 14:00 horas na sala de reuniões da Reitoria da UFABC - Câmpus
Santo André - 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 (suplente): Filipe Ieda Fazanaro
Representante do CCNH: Mauricio Coutinho
Representante TA: David Ratcov da Silva
Representante da ProPlaDI: Alda Maria Napolitano Sanchez
Representante da ProGrad: Eneyas Dutra Barbosa

Pauta:


Aprovação da sinopse da II reunião ordinária do CETIC realizada em 04 de maio de
2016.



Contribuição do software livre na UFABC diante da atual conjuntura econômica do país
em 2016 (David Ratcov).



Minuta de Edital: Cessão de Computadores Desktop Marca DELL (Ricardo Mussini).

Expediente:
Minuta de Edital: Cessão de Computadores Desktop Marca DELL
Mussini sugere abordar primeiro sobre a minuta de Edital de cessão dos computadores DELL já
que é o assunto mais simples da pauta. E todos os membros concordam com a inversão.
Mussini explica que o referido Edital refere-se à cessão de computadores obsoletos já destinados
ao desfazimento, mas conforme o PDTI, é necessário primeiro ofertar tais computadores aos
docentes da Universidade que tenham interesse em recebê-los da forma em que estão e cientes de
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que o NTI ou qualquer outra área da UFABC não prestará qualquer tipo de transporte,
atendimento, manutenção, atualização ou suporte aos equipamentos cedidos.
Acordam sobre a necessidade de divulgar a data/horário da abertura do Edital com uma semana
de antecedência, e que a duração da vigência do Edital para a manifestação dos interessados será
de 30 dias.
Discutem sobre a forma de atender as demandas, e acordam sobre aguardar o encerramento do
Edital para assim, o NTI analisar e atender a maior quantidade possível da demanda.
Sugerem as seguintes alterações no texto da minuta do Edital apresentado:
 Colocar o Artigo 2º como informação em “considerando”;
 Excluir o parágrafo 2º do Artigo 3º;
 Artigo 4º: Os computadores Dell serão oferecidos nas condições em que se encontram e
podem ser previamente testados pelo docente no local onde armazenados.
O início da distribuição dos equipamentos será após o encerramento do Edital;
 Excluir o Artigo 9º;
 Excluir a palavra “excepcionais” do Artigo 10;
 Inserir artigo que fale da publicação do resultado do Edital no Boletim de Serviço;
 Inserir no texto do Anexo I a informação de que os computadores estão fora de garantia.

Aprovação da sinopse da II reunião ordinária do CETIC realizada em 04 de maio de 2016.
Prof. Dácio comenta que conforme a reunião anterior (II reunião ordinária), foi realizada a
aprovação da proposta de aplicação dos recursos da Reserva Técnica para Conectividade à rede
ANSP - FAPESP para os exercícios 2012 a 2016 apresentada pelo prof. Pavani, porém, tal
aprovação foi condicionada à apresentação de um documento que atestasse a vantagem desta
proposta sobre a proposta anterior aprovada no CETIC na VI reunião ordinária em 22 de outubro
de 2014, e que não pôde ser executada. Considerando o histórico dos fatos abaixo, ocorridos
após a reunião, o tema está sendo novamente pautado para esclarecimentos, já que o solicitado
documento não foi providenciado até o presente momento, impedindo assim, a publicação
daquela sinopse.
Sobre a redação da sinopse em discussão, prof. Pavani sugere algumas modificações pontuais no
texto, além dos dois seguintes pontos que requerem explicações:
1) Falha na comunicação sobre o método de apresentação da justificativa entre as duas
propostas mencionadas no parágrafo acima:
Conforme áudio da reunião (1:02:15) prof. Dácio solicita que o prof. Pavani e o NTI elaborem a
justificativa que mostre a vantagem da atual proposta sobre a proposta anterior de forma que
fique registrado tal argumentação a ser juntada à sinopse explicitando do que se trata cada uma
das propostas, além de destacar o trecho da regra FAPESP em que mostra a inviabilidade de
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utilização da reserva para fins de armazenamento. Na sequência, prof. Dácio solicita que na
medida em que a sinopse é elaborada, o referido documento também seja produzido. E no tempo
de 1:05:23 prof. Dácio declara a aprovação da proposta em questão condicionada ao
encaminhamento da referida documentação elaborada pelo NTI e prof. Pavani.
No tempo de 1:06:37 prof. Pavani declara que irá aguardar o recebimento da sinopse para
inclusão dos trechos solicitados, e de forma equivocada, prof. Dácio concorda ao invés de
corrigir o prof. Pavani dizendo que, conforme dito e reiterado minutos antes, a justificativa
deveria ser elaborada em conjunto com o NTI por meio de um documento para que pudesse ser
anexado à sinopse.
2) Descrição detalhada na minuta sobre a proposta anterior
A secretária do CETIC, Renata Oliveira, que elabora a minuta das sinopses das reuniões, tem por
hábito ilustrar a fala dos membros detalhando o que é dito com informações precisas. Desta
forma, tendo sido a proposta anterior RTI-ANSP FAPESP (exercícios 2008, 2009, 2012, 2013 e
2014) foco da pauta em comparação à proposta atual RTI-ANSP FAPESP (exercícios 2012 a
2016), a secretária achou válido resgatar as informações daquela proposta mencionando na
minuta da sinopse: o montante disponível para execução, além dos 4 itens previstos na aquisição
e o histórico dos motivos que impediram a execução. Tais informações estão publicadas no
Boletim de Serviço da UFABC n.º 419 de 14 de novembro de 2014.
Prof. Pavani declarou desconhecimento daquelas informações detalhadas, umas vez que, quando
da decisão do CETIC pela transferência da coordenação das RTI-ANSP do prof. Maurício para o
prof. Pavani, este solicitou àquele todas as informações necessárias, e não obteve retorno,
conforme mencionado na sinopse da I sessão ordinária do CETIC em 02/03/2016, publicada no
Boletim de Serviço n.º 547 de 15/04/2016. Prof. Pavani comenta que a única informação que
tinha sobre a proposta anterior era a de que ela se tratava da aquisição de somente um
equipamento Switch SX-800, conforme informado pelo NTI em 28/04/2016.
Prof. Maurício comenta que as informações detalhadas sempre estiveram disponíveis e por uma
falha na comunicação, nunca soube que o prof. Pavani não teve acesso a tais informações.
Maurício comenta, ainda, que persiste a sua dúvida se proposta atual dará suporte ao Data Center
da mesma maneira que a proposta anterior, conforme mencionado no histórico abaixo.

Histórico de troca de e-mails após a II reunião ordinária:
Em 16 de maio a secretaria do CETIC solicita ao prof. Pavani o envio do referido documento em
questão elaborado em conjunto com o NTI. Pavani responde solicitando o envio da minuta da
sinopse para adição dos trechos, conforme seu entendimento equivocado na reunião.
Em 30 de maio prof. Maurício Coutinho, que não pôde participar da reunião, encaminha os
seguintes questionamentos sobre a proposta atual:
1) Como o equipamento proposto no projeto/apresentação vai dar suporte a expansão de uso do
datacenter em termos de numero de maquinas?
2) Como o equipamento proposto irá dar suporte ao aumento da largura de banda de maquinas
presentes no datacenter?
3) Quem irá operar e dar suporte ao equipamento?
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Em 23 de junho prof. Pavani responde aos 3 questionamentos acima, informando, também, os
pontos acerca da mencionada justificativa pendente para aprovação da sinopse.
Prof. Dácio lembra que até o momento não foi realizado o encaminhamento solicitado na reunião
anterior que é a necessidade do encontro do prof. Pavani com o NTI para elaboração do
mencionado documento de justificativa entre as propostas. Pavani comenta que tal solicitação
está atendida no texto do e-mail que ele redigiu e encaminhou em 23/06/2016.
Pavani acrescenta que, em conversa com a Pró-Reitora de Pesquisa, parece haver uma nova
demanda sobre compra de switches para o Bloco L. E Mussini comenta que tal demanda será
suprida com recursos internos da UFABC.
Na sequência Pavani declara que não se sente mais confortável em continuar a ser o pesquisador
responsável para dar continuidade ao projeto apresentado.
Discutem, ainda, sobre a redação da proposta atual no quesito sobre qual o foco do seu
atendimento.
Percebem que houve um desentendimento agravado pelo fato de que Mussini e Maurício não
puderam estar presentes na reunião anterior em que foi apresentada a proposta atual, e até o
momento Mussini não conseguiu conversar diretamente com prof. Pavani.
Dácio conclui que diante dos fatos que ocasionaram os ruídos, é necessário compatibilizar todas
as informações, de modo que seja viável a possibilidade de readequação ou reformulação da
proposta. Desta forma, prof. Dácio consulta o Pavani, Maurício e Mussini para se reunirem com
este objetivo.
Pavani declara que aceita se reunir com Mussini para discutir sobre possíveis acomodações na
proposta já aprovada, mas rejeita a ideia de discutir a reformulação para uma nova proposta.
Pavani relembra a necessidade da publicação de portaria da Reitoria nomeando-o pesquisador
responsável pelas reservas de 2012 a 2015, já que a Reitoria só publicou uma portaria para o
exercício de 2016.
Sendo assim, o CETIC aguardará informações sobre os desdobramentos da reunião mencionada
no parágrafo anterior.

Contribuição do software livre na UFABC diante da atual conjuntura econômica do país
em 2016
David apresenta uma proposta de criação de um Grupo de Trabalho do CETIC para elaboração
de estudo prospectivo sobre os benefícios do software livre na UFABC e um plano de
viabilidade e disseminação para o uso dessa tecnologia no ambiente acadêmico e administrativo
da Universidade.
Primeiramente David destaca as vantagens do software livre e propõem a criação de um Grupo
de Trabalho do CETIC com o objetivo de realizar um estudo envolvendo diagnóstico,
prospecção e plano de uso do software livre na UFABC.
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Apresenta a lista detalhada dos objetivos do GT:
 Mapeamento do potencial de uso de software livre e soluções de TI e comunicação no
ambiente acadêmico e administrativo da UFABC;
 Apresentação de catálogo com indicações de software livre disponíveis para uso no
ambiente acadêmico e administrativo da UFABC;
 Apresentar propostas de um trabalho de sistematização e disseminação do uso do
software livre na UFABC;
 Estudar a viabilidade de uma atuação institucional da UFABC através da criação de um
Laboratório de Software Livre na universidade que sistematize as ações de
desenvolvimento compartilhado, documentação e suporte colaborativo no uso de
software livre na UFABC;
 Levantar as necessidades especiais para manutenção do uso de ferramentas proprietárias
– funcionalidades não disponíveis facilmente no software livre.
David prossegue pontuando algumas considerações sobre o tipo de software e sobre a forma de
migração e explica sobre a metodologia considerando os dois pontos: fase de coleta de dados e
definição de projeto; e a justificativa para a migração, incluindo os benefícios e o custo a ela
associado.
Mussini comenta sobre os 2 tipos de propriedade de software: livre e aberto, destacando que um
software gratuito não é necessariamente um software aberto. Comenta sobre a importância de
apresentar as vantagens e desvantagens tanto do software livre quanto do software proprietário.
Mussini explica que atualmente o NTI só opta por um software pago quando se esgotam todas as
possibilidades de se utilizar softwares gratuitos.
Mussini apresenta um levantamento de acessos de sistemas operacionais e navegadores na
UFABC, destacando que atualmente o índice de usuários do Internet Explorer é de 0,4%.
Alda comenta da existência de um GT anterior sobre o software livre e David informa que tal
grupo encerrou o estudo sem apresentar relatório final.
Alda demonstra simpatia pela criação de um GT que possa definir os conceitos de software livre
além de apresentar quais seriam vantajosos para a UFABC, e destaca que a questão do custo
monetário não deve ser o parâmetro, já que as mudanças geram muitos impactos na rotina
institucional.
Pavani também concorda com a criação de GT para que especialistas possam amadurecer o
assunto e oferecer subsídios a tomadas de decisão pelo CETIC.
Dácio comenta que concorda com a ideia de sistematizar as informações existentes sobre o tema
e avançar com o sentido de apresentar estratégias a serem adotadas em prol de benefícios.
Prof. Dácio coloca em votação e é aprovada a decisão em se criar o referido GT.
Discutem sobre a forma de indicações de membros para nomeação ao GT e acordam que os
consultados devem ser, primeiro os membros do CETIC, depois os 3 Centros e a ProPlaDI.
Não havendo nada mais a ser discutido, a reunião é encerrada às 16:25.
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