
Ata da Reunião do Plenário do Colegiado de Gestores de TIC das IFES
Belo Horizonte 03 de agosto de 2015.

Presidente: Edson Flávio de Souza -UFPR
Secretário: Ivantuil Lapuente Garrido - UTFPR 

A reunião do plenário iniciou às 14 horas do dia 03 de agosto de 2015, no Auditório nº 1
da FACE – Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais
– UFMG, que ocorreu durante o IX  WTICIFES do CGTIC em Belo Horizonte,  MG. A
reunião   iniciou  com a palavra  o  Sr.  Edson  Flávio  de  Souza,  Presidente  do  CGTIC,
agradecendo o apoio do Prof. Diógenes Cecílio da Silva Júnior, Diretor de Tecnologia da
Informação  da  UFMG  e  sua  equipe  pela  organização  do  IX  WTICIFES,  agradeceu
também a participação dos presentes e patrocinadores. Na sequência fez-se a leitura da
pauta: 1º - Aprovação da ata da reunião anterior; 2º - Informes da RNP; 3º - Avaliação
Preliminar do Evento, IX WTICIFES; 4º - Escolha da Instituição para sediar o X WTICIFES
em 2016; 5º - Avaliação e Composição dos Grupos de Trabalho do CGTIC. Passando-se
a discussão dos itens de pauta, 1º - Aprovação da ata da reunião anterior: A plenária
dispensou a leitura da ata pois a mesma fora enviada por e_mail a todos os componentes
do CGTIC, o Sr. Presidente abriu a palavra para que os membros do CGTIC pudessem
manifestar-se  acerca  da  mesma,  não  havendo  nenhuma  colocação  de  alteração  ou
questionamento  de  seu  teor,  sendo  então  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.
Passando-se ao 2º - Informes da RNP, foi convidada a Sra. Beatriz Zoss, responsável
pela  área  de  Relacionamento  com  Clientes  da  RNP, Bia  apresentou  a  Sra.  Regina
Piellusch também da área de Relacionamento com Clientes e esta informou que estaria
entregando  a  todos  os  Diretores  de  TI  uma  carta  a  ser  entregue  aos  Reitores  das
Universidades, de Credenciamento para uso de serviços avançados RNP. Beatriz Zoss
informou que o Conselho de Administração autorizou as contratações dos enlaces que
haviam sido licitados em 2014 e que as instituições que seriam atendidas devem aguardar
mensagem da RNP quando da efetivação das contratações. Informou também que a RNP
sensibilizou os patrocinadores do Fórum da RNP a custearem a ida dos Gestores de TI
das  IFEs  nesse  Fórum,  e  que  estariam  enviando  correspondência  aos  Reitores
informando desta  ação e solicitando a  liberação dos Gestores  para  sua participação.
Relatou que a RNP está implementando um programa denominado RNP 2020, que tem
por objetivo levantar a situação e as necessidades dos Câmpus das Universidades em
relação a suas redes internas, se estas estão adequadas a receberem e distribuírem os
enlaces fornecidos. Edson Flávio questionou a Sra. Beatriz quanto ao que fazer com os
equipamentos cedidos pela RNP às IFEs e que encontram-se em desuso por estarem
obsoletos? Bia informou que a RNP estará enviando Termos de Doação destes bens e
que as Universidades deverão avaliar estes bens, podendo efetuar seu descarte. Nada
mais havendo a informar Beatriz Zoss agradeceu e encerrou seus informes. O Sr. Edson
Flávio  solicitou que os Gestores de TI  se apresentassem,  para  facilitar  a  interação e
relacionamento. Item 3º - Avaliação Preliminar do Evento, IX WTICIFES. Foi solicitado
ao  Prof.  Diógenes,  responsável  pela  organização  do  IX  WTICIFES  que  fizesse  uma
avaliação  preliminar  quanto  a  organização  do  evento,  este  relatou  da  dificuldade  em
realizar um evento desta magnitude na atual conjuntura por que passam as Instituições
Federais, com restrição de recursos, agradeceu aos patrocinadores, Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa, Teltec Solutions, Teletex IT Solutions e ITOne Information Technology
e aos Sr. Gabriel P. da Silva da UFRJ, a Edson Flavio de Souza da UFPR e a Sra. Rosa e
sua equipe da UFMG pelo apoio recebido. Informou que foram realizadas 120 inscrições e
25  submissões  de  trabalhos,  sendo  09  em  Gestão  e  Governança  de  TICs,  03  em
Infraestrutura e Suporte de TICs, 01 de Segurança da Informação, 11 de Sistemas de



Informação e Engenharia de Softwares e 01 em Tecnologia para o Ensino, Pesquisa,
Extensão e Gestão Universitária.
4º - Escolha da Instituição para sediar o X WTICIFES em 2016: Passou-se a discutir a
escolha da instituição que irá sediar o X WTICIFES, a Sra. Jussara Musse, Diretora do
CPD da UFRGS colocou à disposição suas instalações, na cidade de Gramado, para
sediar o evento que será realizado com a colaboração da UFSM, UFPEL, UNIPAMPA e
FURG. Em princípio ficou estipulado sua realização nos meses de maio ou junho de 2016,
sendo que o tema do Workshop ficará sob a responsabilidade do Comitê Organizador
definir. Pauta 5º - Avaliação e Composição dos Grupos de Trabalho do CGTI: Edson
esclareceu aos presentes que o CGTIC possui 04 Grupos de Trabalho, que tratam de:
Infraestrutura,  Governança,  Recursos  Humanos,  e  Sistemas,  cada  grupo  possui  um
Coordenador e definiu-se outros membros para integra-los, conforme segue: Grupo de
Infraestrutura – Coordenador Herbert Novais UFCA, UFSM Gustavo Chiapinotto da Silva
e UFRN Apuena Vieira Gomes, Grupo de Governança Coordenador Edison Tadeu Lopes
Melo  UFSC,  UFFS Claunir  Pavan, UFCG Oscar  William  Simões  Costa,  Grupo  de
Recursos  Humanos  Coordenador  Diógenes  Cecílio  da  Silva  Júnior  UFMG,  Erasmo
Evangelista de Oliveira UFLA e Paulo Roberto P dos Santos UNIRIO, Grupo de Sistemas
Coordenador  Jorge  Fernandes  UNB,  Apuena  Vieira  Gomes   UFRN,  Marcelo  Penha
Fernandes  UNIFAL  e  UFRJ Marcio  Ayala.  Definiu-se  também  que  estes  grupos  de
trabalho devem apresentar seus resultados nos próximos Workshops. Findada a pauta,
abriu-se a palavra para a plenária, Beatriz Zoss solicitou a indicação de um representante
do CGTIC para participar do Projeto Memórias FORUM RNP 2015, em substituição a
Michelini, sendo escolhida a Sra. Apuena da UFRN. Foi sugerido ao Grupo de sistemas
que faça contatos com a SLTI para abrir um canal de interlocução para que as áreas de TI
das IFEs possam utilizar dados dos sistemas governamentais,  tais como: CPF, SIAFI,
SIAPE,  Compras  governamentais  entre  outros.  Ficou  decidido  que  em  face  as
dificuldades  de  recursos  para  diárias  e  passagens  seria  solicitado  ao  NICBR  o
cancelamento do Curso de IPV6 que seria realizado em setembro. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente da sessão agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
esta reunião às 17h45min, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida deverá
ser aprovada na próxima reunião do Colegiado.


