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Sinopse da I sessão extraordinária
ordinária de 2014 do CETIC
Síntese das deliberações referentes
refer
aos assuntos constantes na pauta da I reunião ordinária de
2014 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada
em 02 de abril de 2014,, às 10
1 horas na sala 312, Torre I Bloco A (Campus
(
Santo André da
UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar).
Presentes:
Presidente - Dácio Matheus
Vice Presidente, representante CMCC - Maurício D. Coutinho Neto
Representante da Propladi - Alda Maria N. Sanches
Representante da Prograd - Eneyas Barbosa
Coordenador do NTI - Ricardo Mussini
Administrador do CETIC - Rafael Rondina
Representante do CMCC - Claudio N. de Meneses
Convidados:
Representante do GT SIE - Denise Consonni
Comissão de Desburocratização
cratização - Ana Crivelari
Comissão de Desburocratização
cratização - Vanessa Sales
Comissão de Desburocratização
cratização - Lucio Freitas

Pauta: Apresentação do GT – Sistemas
Reserva Técnica de Conectividade da Rede ANSP - FAPESP
Desfazimento de bens
Professor Dacio inicia a reunião dando boas vindas a todos e justifica a participação da equipe de
Força Tarefa de Desburocratização,
Desburocratização uma vez que a inadequação dos sistemas tecnologia e
informática estão diretamente relacionadas aos trabalhos
trabalhos realizados por esta equipe.
equipe Na
sequencia o presidente do CETIC passa a palavra para a professora
professora Denise Consonni,
Consonni que ficou
encarregada de fazer o relato sobre o trabalho do GT – Sistemas.
Denise apresenta o resultado dos trabalhos do GT SIE e comenta sobre os três cenários
levantados pelo grupo,, são eles:
-Fazer um Upgrade no SIE,
SIE, ver quais as possibilidades de atualizar o SIE e dar continuada a
utilização do programa já existente (SIE);
(SIE)
-A possibilidade de adquirir outro sistema externo,
externo já existe a investigação de empresas que
possuem o sistema para poder atender a UFABC e;

-A utilização de um sistema interno desenvolvido aqui na UFABC, para esse cenário, seria
necessária uma reestruturação do NTI.
Em qualquer um dos casos, o tempo mínimo para solução dessa situação seria de 05 anos.
Denise lembra que para qualquer sistema adquirido será necessária uma customização do sistema
para que este possa ser utilizado pela UFABC.
De acordo com a professora Denise, a indicação deste GT é de que o NTI da UFABC não seria
um núcleo desenvolvedor, mas um núcleo com capacidade de gerenciamento, análises e gestão
do processo de implantação de um sistema. Mesmo para essas atividades, o NTI precisa ser
fortalecido.
Diante do exposto, discussões e conclusões, ficou decidido que um novo GT será criado para dar
andamento aos apontamentos feitos pela professora Denise. Esse GT será indicado e nomeado
pela Reitoria.
Na sequencia o presidente do CETIC passa palavra ao professor Mauricio Coutinho para que
este faça as suas considerações sobre a Reserva Técnica de Conectividade da Rede ANSP –
FAPESP. Mauricio fala da necessidade de um levantamento da utilização da verba nos anos
anteriores, pois existem valores acumulados. De acordo com Ricardo Mussini, pode ser que haja
verba acumulada desde o ano de 2008 e que nos anos de 2010 e 2011, o professor Gustavo
Pavani, então responsável por essa reserva, fez uso de parte da verba para adquirir equipamentos
para UFABC. Fica decidido que Mauricio entrará em contato com a FAPESP para fazer uma
consulta junto a esse órgão de fomento e ver se há verba acumulada e quais as condições de
utilização da mesma.
O terceiro item da pauta seria o Desfazimento de bens da UFABC, Ricardo Mussini, membro
desse comitê sugere que o item seja retirado da pauta, já que a pessoa indicada para relatar esse
item não está presente, seria o membro Alexsandro Carvalho que não compareceu a essa reunião
por conta de problemas de saúde. A sugestão foi acatada pelo grupo e fica decidido esse assunto
fará parte da pauta da próxima reunião.
A próxima reunião será no dia 07/05/2014.
Nenhum assunto mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 12h10.

