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Sinopse da IV 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 21 de outubro 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 Roberto Matheus
Coordenador Geral do NTI substituto: Samuel Werneck
Representante do CMCC: Gustavo Sousa Pavani
Representante do CECS: Jeverson Teodoro Arantes Junior
Representante do CCNH: Mauricio Coutinho Neto
Representante PROGRAD: Eneyas Barbosa
Representante TA: David Ratcov da Silva
Representante TA (suplente): Cristiano de Noronha Lopes
Administrador do CETIC: Rafael Rondina

Pauta:
Expediente:


PDTI 2016-2017: Andamento dos trabalhos e deliberações sobre inventário de
necessidades e critérios de priorização (Rafael Rondina);



Política de uso de e-mail e listas de e-mail institucionais;



Status da implantação do Escritório de Processos do NTI. (David Ratcov).



Reserva Técnica de conectividade da rede ANSP – FAPESP: ANSP 2012-2014 e ANSP
2015.

Prof. Dácio inicia a reunião informando o pedido do prof. Maurício em antecipar a discussão
sobre a Reserva Técnica de conectividade da ANSP – FAPESP, já que ele precisará se ausentar
antes do término da reunião. E com o consentimento dos membros, o último item da pauta
passou para o primeiro a ser abordado.
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Reserva Técnica de conectividade da rede ANSP – FAPESP: ANSP 2012-2014 e ANSP
2015.
Prof. Maurício comenta que recebeu questionamento da Reitoria sobre a utilização dos recursos
da Reserva Técnica-ANSP 2015, a qual ainda não foi discutida no CETIC, e sugere que o prof.
Pavani seja indicado a ser o responsável por essa Reserva 2015 e, também, ser responsável pelas
reservas anteriores de 2008-2009-2012-2013-2014 que foram unificadas e já contemplam uma
proposta que ainda não pôde ser executada devido aos recentes aumentos do dólar, uma vez que
ocasionam as inconstâncias nos valores dos orçamentos realizados.
Todos os membros concordam com a nomeação do prof. Pavani para assumir a coordenação das
RT-ANSP-2008-2009-2012-2013-2014-2015.
Os professores Maurício e Pavani, juntamente com o NTI, se reunirão para tratar sobre as
providências da transferência de coordenação junto a FAPESP, assim como definir sobre a
possibilidade e conveniência de acrescentar o valor disponível da RT-ANSP 2015,
aproximadamente R$ 45 mil, à proposta atual a ser executada, ou se esse recurso deverá ser
reservado para nova proposta a ser elaborada. Esse assunto deverá ser abordado na próxima
reunião do CETIC.
Prof. Pavani lembra sobre a questão da participação da UFABC na ANSP, assunto discutido na I
reunião ordinária do CETIC em 04 de março de 2015. Rafael Rondina, que ficou responsável
pela verificação junto a FAPESP, informou que até o momento não recebeu retorno de seus
contatos. Prof. Dácio sugere que seja realizada uma tentativa de contato pelo gabinete da
Reitoria. Prof. Pavani e Rondina encaminharão à Vice-reitoria os dados e históricos dos contatos.

PDTI 2016-2017: Andamento dos trabalhos e deliberações sobre inventário de necessidades
e critérios de priorização

Rafael Rondina relembra que a fase de preparação do PDTI 2016-2017 já foi concluída e
atualmente o GT está empenhado na fase de diagnóstico, que se caracteriza pela compreensão da
situação atual da TI na instituição, bem como o cenário externo, para identificar as necessidades
que se espera resolver, tendo como objetivo a elaboração do Inventário de Necessidades, a ser
aprovado pelo CETIC.
Considerando as ações: avaliação do planejamento de TI anterior; análise SWOT da TI; análise
da organização da área de TI; identificação de necessidades e alinhamento estratégico; e
consultas à Comunidade Acadêmica, foram listadas as seguintes necessidades:
•

Ensino
• Laboratórios Didáticos
• Salas de estudo com computadores
• Salas de aula

•

Pesquisa
• Laboratórios de pesquisa
• Computação Científica
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•

Extensão
• Programas e projetos de extensão
• Editora
• Web rádio
• Equipamento e Software para design gráfico

•

Ensino à Distância
• Equipamentos e softwares para estruturação do NTE
• Consultoria para adequação do Tidia ao SIG

•

Comunicação institucional
• Portal da UFABC
• Equipamentos e softwares para design gráfico

•

Conectividade
• Rede física
• Telefonia
• Acesso IP
• Videoconferência
• Datacenter
• Rede sem fio
• Tomadas elétricas
• Armazenamento e Backup

•

Administração
• Sistema Integrado de Gestão
• Fábrica de Software
• Equipamentos
• Licenças de sw

•

Governança de TI
• Estrutura organizacional
• Escritórios de projetos e de processos
• Accountability
• Segurança e risco
• Gestão ativos
• Gestão de pessoas e capacitação

•

Suporte
• Catálogo de serviços
• Manutenção

•

Novos prédios
• Ativos de rede
• Cabeamento
• Telefonia
• Espaço físico para o NTI
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•

Adequação e manutenção dos prédios já existentes
• Ativos de rede
• Cabeamento
• Sala de manutenção de equipamentos

Na sequência, Rondina apresentou os critérios de priorização baseado na metodologia da matriz
GUT: Gravidade x Urgência x Tendência, com níveis de 1 a 5, conforme realizado nos PDTIs
anteriores.
Após a aprovação desse Inventário de Necessidades, Rondina explica que a fase seguinte será a
de planejar o atendimento das necessidades, estabelecendo os planos e as ações adequados para o
alcance dos objetivos esperados.
Rondina finaliza a apresentação mostrando o cronograma previsto até a realização do
encerramento do Plano de Trabalho do PDTI.
Prof. Pavani sugere estabelecer um controle de acompanhamento da realização dos objetivos do
Plano de Metas e Ações do PDTI.
Sobre os critérios de priorização, prof. Dácio comenta a importância em avaliar e priorizar ações
de pequeno investimento financeiro, mas que gerem grande impacto perante a Comunidade
Acadêmica.
Após muito debate, decide-se que, objetivando uma maior abrangência do PDTI, o Rafael
Rondina consultará os membros do CETIC solicitando o envio de dados sobre os possíveis
planos de ação que não envolvam necessariamente valores, para que, em seguida, seja solicitado
às áreas que desenvolvam esses planos, para inclusão no PDTI.
Foram aprovados pelos presentes o Inventário de Necessidades e os Critérios de Priorização
apresentados.

Prof. Dácio informa que pretende convocar uma reunião extraordinária do CETIC para que os
itens pendentes de discussão possam ser abordados, e finaliza a reunião adicionando o seguinte
ponto de pauta:

Indicação de representantes da UFABC para compor o Comitê Técnico de Implantação do
Software Livre (CISL) no Governo Federal
Prof. Dácio informa que a Reitoria da UFABC recebeu um ofício do Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), o qual solicita a indicação de membros (titular e suplente)
da UFABC para compor o Comitê Técnico de Implantação do Software Livre (CISL) no
Governo Federal.
À ocasião, o prof. Sérgio Amadeu da Silveira foi consultado sobre a possibilidade de
representação como titular, porém informou indisponibilidade e sugeriu a consulta ao prof.
Jerônimo Pellegrini.
David Ratcov comenta ter interesse em contribuir com sua participação no Comitê, aceitando ser
o representante suplente.
E com consentimento dos membros do CETIC, o prof. Dácio consultará o prof. Jerônimo sobre a
disponibilidade em ser o representante titular, e em caso positivo, a Reitoria da UFABC fará as
indicações ao SERPRO.

4

