
Ata da Reunião do Plenário do Colegiado de Gestores de TIC das IFES
Brasília 05 de maio de 2016.

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

A reunião da plenária iniciou às 08 horas e 40 minutos do dia 05 de maio de 2016,
no Auditório Rembrandt da FAURGS/UFRGS em Gramado, RS. Com a palavra o
Sr. Edson Flávio de Souza, Presidente do CGTIC, agradeceu a presença de todos,
enaltecendo o grande número de participantes e ressaltou a evolução dos temas
discutidos no XWTICIFES, agradeceu aos organizadores pelo excelente trabalho
realizado.  Na sequência fez-se a leitura da pauta: 1º - Abertura e aprovação da
ata da reunião anterior; 2º - Painel: Relato sobre  “Associado Corporativo”; 3º
-Reunião com RNP/RC Beatriz Zoss; 4º - Relatório de atividades da Gestão
2015/2016;  5º  -  Eleição da nova Diretoria;  6º  -  Priorização das ações para
2016/2017; 7º Informes Gerais e encaminhamentos; Passou-se a discussão dos
itens da pauta,  1º  -  Aprovação da ata  da reunião anterior,  O Sr. Presidente
solicitou a leitura da ata da reunião anterior, concluída a leitura abriu-se 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. Item  2º - Painel: Relato sobre
“Associado Corporativo”, para apresentação deste painel foram chamados para
compor a mesa o Sr. Gorgonio Araújo, Beatriz Zoss, e Luiz Coelho, representando
a RNP e Edson Melo, Luiz Claudio e Apuena Gomes, representantes do CGTIC,
após as apresentações foi aberta a palavra para os demais participantes, foram
feitos  vários  questionamentos  quanto  a  aprovação  pelas  áreas  jurídicas  das
universidades, e quanto a forma de efetivar o pagamento. Decidiu-se portanto que
os representantes do CGTIC designados (Luiz  Claudio,  Apuena e Edson Melo)
farão a interlocução com a RNP a fim de entender melhor o modelo proposto e
trarão para o conhecimento do Colégio as vantagens e desvantagens do mesmo
para que possamos dar os encaminhamentos necessários;
 3º  -  Reunião com RNP/RC Beatriz  Zoss; Bia passou informações quanto ao
rescaldo de enlaces de 2014 e sobre as mudanças de responsáveis nas áreas da
RNP, como já mencionadas na reunião realizada no dia anterior, 04 de maio de
2016. Repassou também informações quanto a realização do Forum RNP, que está
praticamente  confirmado,  estando ainda em negociações com patrocinadores o
financiamento de passagens para os Gestores de TI das IFEs, com data provável
para agosto ou setembro. Passou também informações do TICAL. 4º - Relatório
de  atividades  da  Gestão  2015/2016;  Edson  convidou  os  Coordenadores  dos
Grupos de Trabalho – GT, Diogenes – RH, Jorge – Sistemas, Melo – Governança,
Hebert – Infraestrutura, para comporem a mesa, relatou as principais atividades
realizadas,  ressaltando  que  precisamos  aprimorar  a  comunicação  interna  dos
membros do CGTIC e também com o SISP, FORPLAD , FORGEP e ANDIFES,
lembrando que a participação presencial nestes fóruns é muito importante,  o que
já possibilitou a abertura de vários canais de comunicação. Solicitou na sequência
que  os  responsáveis  pelos  GTs fizessem um breve  relato  de  suas  atividades:
Diogenes – RH, informou que após o WTICIFES de Belo Horizonte tivemos várias
oportunidades de participação e interlocuções junto ao FORGEP, abrindo um canal
de comunicação com o Presidente deste fórum, sendo possível passar algumas
orientações  quanto  ao  SIGEPE  e  integração  do  acervo  de  informações  do
SERPRO. Relatou também a importância da participação da Apuena, por “vestir a



camisa do CGTIC” utilizando a força que a UFRN/SIG possui  junto aos órgãos
governamentais,  defendendo  e  apoiando  os  interesses  do  CGTIC.  Grupo  de
Sistemas – Jorge enumerou as atividades desenvolvidas: Participação regular nas
reuniões do SISP, Transmissão das reuniões on-line, convidado para participar do
Comitê Executivo do MEC. De suas participações pode concluir que existe uma
ausência de política de integração dos sistemas governamentais, sistemas isolados
e uma grande insatisfação com o modelo SERPRO. Grupo de Governança, Melo
relatou  suas  negociações com a  Receita  para  acesso a  base de CPF, para  a
UFSC, que não foram atendidas. Informou também que a STI está intermediando
estas  novas  negociações  do  CGTIC,  tendo  já  uma  reunião  já  agendada  do
Fernando com o Secretário da Receita para tratar deste assunto. Ressaltou que as
IFEs  devem  utilizar  o  PerfilGovTI  como  um  bom  instrumento  para  melhorar  a
governança de TI. Grupo Infraestrutura, Herbert informou que em virtude de suas
inúmeras atividades junto a sua instituição, não pode dedicar-se plenamente às
atividades  do  grupo,  e  enumerou  como  uma  necessidade  o  fortalecimento  de
compartilhamento de informações entre as IFEs. Edson fez algumas considerações
quanto  as  falas  dos  responsáveis  pelos  GTs  e  ressaltou  que  devemos  dar
continuidade nestes trabalhos fortalecendo as ações desenvolvidas. Na sequência
abriu  a  palavra  a  plenária;  Jussara  parabenizou  a  coordenação  e  ressaltou  o
trabalho  de  aproximação  com  os  órgãos  de  governo  principalmente  com  o
SISP/STI. Melo sugeriu uma aproximação do CGTIC com as representações das
áreas  de  pesquisa  e  pós-graduação.  Apuena  sugeriu  que  devemos  intensificar
nossa  participação  junto  aos  fóruns,  de  preferência  presencial,  pois  esta
interlocução abre canais, não podemos retroceder mesmo com as mudanças que
possam vir do governo. Bia parabenizou a Coordenação que deu continuidade ao
trabalho de aproximação feito pela gestão anterior, parabenizou a organização do
evento que comprovou que sabemos trabalhar de forma compartilhada, concluiu
que, trabalho conjunto o resultado é bom para todos. Edson agradeceu o trabalho
dos atuais Coordenadores dos GTs.  5º - Eleição da nova Diretoria; Este item da
pauta  será  conduzido  pela  Jussara  –  UFRGS,  que  fez  algumas considerações
iniciais ressaltando a maturidade com que os trabalhos do CGTIC estão sendo
conduzidos  e  que  os  avanços  obtidos  ao  longo  dos  tempos  devem-se  a
participação e união de todas as instituições. Perguntou aos presentes se alguém
gostaria de candidatar-se a função de Coordenador, sugeriu-se que Edson - UFPR
continue por  mais um ano,  sendo eleito por aclamação de todos os presentes.
Jussara passou a palavra ao Edson, que agradeceu a confiança e indicou Ivantuil
para continuar como secretário do CGTIC e solicitou aos presente a indicação de
nomes para comporem a coordenação, após algumas ponderações e sugestões
ficou assim constituída a Coordenação do CGTIC: Presidente – Edson Flavio de
Sousa - UFPR; Secretário – Ivantuil Lapuente Garrido – UTFPR; Coordenadores:
Jorge  H.C. Fernandes – UNB, Marcelo Penha – UNIFAL-MG, Erasmo Evangelista
de Oliveira – UFLA, Edvandro Carlos Reckziegel, Diógenes C. da Silva Jr. – UFMG.
6º -  Priorização das ações para 2016/2017; ficou assim definida as principais
ações a serem desenvolvidas no período 2016 – 2017: 1- Representação Oficial
nos Fóruns da Andifes e alinhamento às atividades fins; 2 - RNP; 3 – Plano de
Comunicação e Colaboração Efetiva; 4 – Gestão do conhecimento e Manutenção
atualizada  de  dados;  5  –  Compras  compartilhadas.  7º Informes  Gerais  e
encaminhamentos;  ficou  definido  que  o  XIWTICIFES  será  realizado  na
Universidade  Federal  de  Pernambuco  –  UFPE,  conforme  proposto  por  Tereza,
Gestora de TI. Não havendo mais informações o Presidente da sessão agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada esta reunião às 18 horas, tendo sido



lavrada a presente ata que depois de lida deverá ser aprovada na próxima reunião
do Colegiado.


