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Sinopse da IV sessão ordinária de 2016 do CETIC
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV reunião ordinária de
2016 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada
em 28 de setembro 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: Jeverson Teodoro Arantes Junior
Representante TA: David Ratcov da Silva
Representante TA (suplente): Cristiano de Noronha
Representante da ProPlaDI e Administrador do CETIC: Rafael Rondina

Pauta:
Informes:
 GT Software Livre (David);


Andamento do plano de aplicação dos recursos da Reserva Técnica para Conectividade à
rede ANSP - FAPESP para os exercícios 2012 a 2016 (Pavani);



Preocupação com o sistema Tidia UFABC (Pavani);



Demanda ProAP de alteração do PDTI (Rondina).

Expediente:


Eleições para CETIC 2017-2018;



Atualização de valores do PDTI – Ricardo Mussini (aprovado ad referendum);



Minuta do documento sobre política de uso de e-mail e listas de e-mail institucionais;



Atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicações.
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Informes:
GT Software Livre:
David comenta que está pendente a indicação do CCNH na composição do referido GT, mas o
grupo já iniciou os estudos, os quais discorreram sobre o plano de trabalho e nesta primeira fase
vai investir em mapeamento e pesquisa em geral.

Andamento do plano de aplicação dos recursos da Reserva Técnica para Conectividade à rede
ANSP - FAPESP para os exercícios 2012 a 2016:
Prof. Pavani informa que o referido plano foi aprovado pela FAPESP e já está em execução
desde 1º de setembro de 2016.

Preocupação com o sistema Tidia UFABC:
Pavani reitera a sua preocupação exposta na II reunião ordinária do CETIC em 04 de maio de
2016. Ele comenta que o NTE realizou uma atualização do Tidia-ae para o Tidia 4, mas isto não
resolve os problemas do Tidia. Comenta, ainda, da publicação da Portaria da Reitoria que cria
GT para discutir o desempenho do Tidia, e afirma que continua aguardando uma solução efetiva
para os problemas apresentados na reunião de maio.
Prof. Dácio comenta que há duas frentes em ação no momento: o Conselho Técnico-Científico
(CTC) do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), no qual a questão técnica sobre as
versões do Tidia está sendo tratada, com representantes da ProGrad, ProPG, ProEC, ProPes,
ProPlaDI, ProAP, NTI, CECS, CCNH e CMCC.
Dácio explica que a criação da nova versão do Tidia não foi uma resposta de solução aos
problemas do Tidia, pois é o recém-criado GT mencionado por Pavani que está mapeando os
gargalos que foram levantados sobre o Tidia.

Demanda ProAP de alteração do PDTI (Rondina)
Rondina comenta que recebeu, minutos antes do inicio da presente reunião, um pedido da ProAP
para inclusão de itens para acessibilidade no PDTI.
Dácio comentou que havia sido consultado pela ProAP sobre o assunto, e recomendou a ProAP
analisar o que já consta no PDTI e verificar se realmente é necessário tal inclusão, e em caso
afirmativo, formular proposta com as justificativas para as novas aquisições.
Rondina comenta que tal demanda lhe foi apresentada como urgente, e sendo assim, ele
recomendou a ProAP elaborar com urgência a apresentação da proposta com a justificativa para
ser discutida no CETIC.
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Eleições para CETIC 2017-2018.
Considerando o final do mandato atual dos membros eleitos do CETIC em dezembro 2016, é
necessário constituir uma Comissão Eleitoral para coordenar os trabalhos do próximo mandato.
Prof. Dácio sugere convidar o prof. Maurício para presidir a Comissão, já que ele não poderá se
reeleger ao cargo em razão de ser o mandato atual o seu segundo mandato consecutivo.
Rafael Rondina se disponibilizou para integrar a Comissão e comentou que a servidora Giselda
Ferreira, ex-secretária do CETIC e membra da Comissão anterior, aceitou o convite para
participar também. E Mussini irá indicar um servidor do NTI para completar a composição da
Comissão.
Discutem sobre o caso de não haver candidatos, a exemplo do mandato anterior em que o CECS
ficou sem representante no CETIC, e prof. Dácio sugere que a nova Comissão elabore alguma
forma de prorrogação do prazo de inscrição caso isso aconteça.

Atualização de valores do PDTI (Telefonia)
Prof. Dácio comenta que realizou a aprovação ad referendum desta solicitação.
Mussini explica que atualmente os valores de telefonia no PDTI estão divididos entre móvel e
fixa, e tal atualização altera somente o montante discriminado para cada valor, mantendo o total
que é destinado à telefonia.
A homologação desta aprovação é colocada em votação e aceita por unanimidade dentre os
membros.

Minuta do documento sobre política de uso de e-mail e listas de e-mail institucionais
Cristiano apresenta o documento final elaborado conforme as sugestões já realizadas pelos
membros, e as seguintes sugestões e questionamentos são apontados:
Pelo prof. Pavani:
1) Padronizar o uso da palavra “e-mail” como “correio eletrônico”;
2) Analisar o termo “comunicações oficiais”, já que não existem comunicações não oficiais;
3) Tratar em um artigo separado o texto que aborda as regras de utilização das listas de email detalhando-o com o conteúdo da CI. nº 026/2016/REIT.
4) Definir o termo “administrador da caixa postal”;
5) Excluir o termo “por em risco a imagem da UFABC” do artigo que menciona sobre a
responsabilidade do administrador da caixa postal;
6) Considerando a Lei de Acesso à Informação, inserir um parágrafo no artigo que aborda
sobre as listas, esclarecendo que e-mails postados em listas da UFABC são públicos e
sem sigilo;
7) No tópico sobre listas abertas, inserir parágrafo que informe ser vedado o envio, às listas
setoriais, de mensagens com conteúdo dirigido à lista aberta;
8) Em casos que o Comitê de Ética e/ou Corregedoria da UFABC aponte penalidades
quando do inadequado uso no envio de e-mails às listas de discussão, o usuário poderia
ser bloqueado por 6 meses do uso destas listas.
Prof. Dácio concorda com os ajustes sugeridos pelo prof. Pavani, porém pondera sobre este
último item colocado sobre a penalidade ao uso inadequado das listas, dizendo que fará uma
consulta à Procuradoria da UFABC.
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Sobre o parágrafo que define quais são os usuários internos, Mussini sugere especificar que
discentes são os regulares e os especiais. E sobre o termo “pesquisadores”, especificar como
pesquisadores colaboradores e pesquisadores visitantes. Lembra, ainda, sobre a necessidade de
definir o prazo de manutenção da conta de e-mail para alunos especiais egressos, e definem 2
meses, assim como para alunos egressos de extensão.
Mussini comenta ainda sobre a falta de definição sobre normas de criação de conta de e-mail
setorial. E os membros concordam em especificar individualmente sobre as duas formas de
criação de contas: individual e setorial.
Mussini questiona se caberia alguma menção à caixa postal criptografa no artigo que discorre
sobre os casos em que as informações trafegadas ou armazenadas em caixas postais pela
utilização dos serviços de correio eletrônico poderão ser acessadas por terceiros. E os membros
acordam que não há necessidade de acrescentar.
Sobre a manutenção de um ano da conta de e-mail aos alunos regulares egressos, Rondina
comenta a preocupação sobre a dificuldade operacional em definir os alunos egressos, já que ao
se formarem nos Bacharelados Interdisciplinares (BI’s), eles podem ser egressos ou não. Prof.
Dácio comenta que isso já foi discutido para o censo de egressos dos BI´s, sendo que ele só será
considerado egresso da graduação quando não estiver matriculado em nenhum outro curso.
Não havendo mais questionamentos, prof. Dácio abre a votação da aprovação da minuta
apresentada com as alterações discutidas e condicionada à apresentação da reformulação do texto
conforme sugerido no item 3 da lista de sugestões do prof. Pavani, acima mencionada, e também,
condicionada à consulta do prof. Dácio à Procuradoria sobre o item 8 da mesma lista.
Sendo assim, a minuta é aprovada por todos os membros presentes.

Atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicações - PoSIC
Cristiano explica que atualmente a PoSIC 2013 (que deve ser atualizada a cada três anos) e a
Resolução 12/2008 do ConsUni são os documentos que tratam sobre a Segurança da Informação
e Comunicação na UFABC, e que não são de conhecimento da comunidade acadêmica.
Cristiano apresenta a arquitetura da PoSIC e explica as etapas do projeto de atualização desta
política, descrevendo o diagnóstico da situação atual e abordando sobre a análise critica da
PoSIC anterior e sobre a legislação específica ao tema. Na sequência comenta sobre as
recomendações do TCU sobre a questão e apresenta quais são os assuntos separados por
categoria de controles da PoSIC.
Cristiano informa que, tendo sido feito o diagnóstico e a priorização dos assuntos que serão
tratados na PoSIC, o passo seguinte do projeto é a criação de um grupo responsável por atualizar
a PoSIC criando um canal de relacionamento com as áreas da UFABC. Cristiano ilustra como
seria tal relacionamento e na sequência identifica as áreas de potencial contribuição para tal
atualização, cujos representantes totalizariam em 23 participantes.
Na sequência, Cristiano explica sobre a continuidade das etapas do projeto e o seu cronograma,
que é dividido em duas fases. Em seguida, apresenta a ementa do treinamento aos participantes.
Comenta que, em paralelo, o NTI tem um projeto de criação da Equipe de Resposta a Incidentes
de Rede da UFABC.
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Mussini comenta que criar um Grupo de Trabalho composto por 23 pessoas é um número muito
alto de participantes. Sugere reduzir a quantidade indicando um único representante das áreas
essenciais na participação.
Jeverson sugere que, após o diagnóstico, fossem realizadas conversas com cada área, e a partir
daí elaborar uma proposta compilada mais direcionada, constituindo um número menor de
participantes para o GT.
Dácio comenta, para se utilizar como exemplo, sobre como funciona a composição do Comitê de
Implantação do SIG, sendo este dividido em um núcleo duro formado por 4 pessoas e um comitê
executivo de 18 pessoas, mas que na realidade mobiliza um total de aproximadamente 50
pessoas em toda a Universidade.
Em resposta ao questionamento de Cristiano sobre como será constituído um grupo reduzido do
GT de atualização da PoSIC, prof. Dácio sugere analisar de quais áreas são os membros-chave e
então acionar o superior da área para realizar a indicação.
Desta forma, prof. Dácio comenta que o CETIC deverá nomear o referido GT para a atualização
da PoSIC, constituído por Cristiano e outros membros do NTI, além de representantes das áreas
essenciais, e o grupo deverá trabalhar no plano de trabalho baseado em uma proposta reformada,
considerando os comentários da presente reunião. E caso seja necessário, prof. Dácio sugere
convocar uma reunião extraordinária para apresentação desta proposta reformada, antes do início
dos trabalhos do GT.

Não havendo nada mais a ser discutido, a reunião é encerrada às 16:45.
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