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Sinopse da IV sessão extraordinária de 2016 do CETIC
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV reunião extraordinária
de 2016 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada
em 27 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 da ProPlaDI: Alda Maria Napolitano Sanchez
Representante da ProGrad: Paula Tiba
Administrador do CETIC: Rafael Rondina
Convidado: NTI: Samuel Werneck

Pauta:
•
Aprovação do plano atualizado de aplicação dos recursos da Reserva Técnica para
Conectividade à rede ANSP - FAPESP para os exercícios 2012 a 2016 (Gustavo Pavani);
•
Atualização dos valores constantes no PDTI para a contratação de enlace de dados entre
os Campi Santo André e São Bernardo.

Expediente:

Aprovação do plano atualizado de aplicação dos recursos da Reserva Técnica para
Conectividade à rede ANSP - FAPESP para os exercícios 2012 a 2016
Conforme abordado na III reunião ordinária em 06 de julho de 2016, o prof. Pavani, após reunião
com o NTI, atualizou o plano de aplicação dos recursos da Reserva Técnica para Conectividade
à rede ANSP - FAPESP para os exercícios 2012 a 2016, inicialmente aprovado na II reunião
ordinária em 04 de maio de 2016 sob o condicionante de apresentar uma justificativa que
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atestasse a vantagem desta proposta sobre a proposta anterior aprovada no CETIC e que não
pôde ser executada.
A proposta atualizada anexa foi apresentada pelo prof. Pavani e aprovada pelos membros, sem
ressalvas/condicionantes, com apenas um voto de abstenção da profa. Paula Tiba que estava
participando pela primeira vez do CETIC como representante da ProGrad.
•
Atualização dos valores constantes no PDTI para a contratação de enlace de dados
entre os Campi Santo André e São Bernardo.
Mussini comenta que atualmente a UFABC tem um link de acesso de 200Mbps que interliga os
dois campi, e tal contrato já atingiu 60 meses em vigor e é necessário uma nova licitação.
Mussini apresenta gráficos com informações detalhadas sobre os índices de acesso em que se
constatam vários momentos de picos que ultrapassam os 150kbites, já tendo consumido mais de
80% da banda. Desta forma, Mussini apresenta uma proposta de ampliar a banda de 200 para
500Mbps. Comenta que a previsão constante no PDTI para tal função é de R$ 150 mil e
conforme avaliação do NTI, esse valor deve ser reajustado para R$ 375 mil.
Mussini comenta que recebeu comunicado da RNP informando sobre a ausência de recursos para
sustentar os links contratados, e que, desta forma, pode acontecer uma interrupção no
fornecimento, o que atingiria diretamente o Campus SBC e o pólo Mauá.
Dácio comenta que semana passada, em reunião no MEC sobre as novas universidades, foi
informado de que não deverá acontecer cortes na RNP.
Discutem sobre como esse aumento progressivo afetará o atendimento a longo prazo e Dácio
expõe a preocupação em termos orçamentários já que a expectativa é de se ter exatamente o
mesmo orçamento atual para o ano que vem, apenas com a correção da inflação.
Prof. Dácio abre a votação sobre a atualização dos valores conforme proposta apresentada, que é
aprovada por unanimidade.
Rondina ficará responsável por providenciar a referida alteração no PDTI.

Não havendo nada mais a ser discutido, a reunião é encerrada às 14:50.
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