
Ata da Reunião do Plenário do Colegiado de Gestores de TIC das IFES
Brasília, 22 de junho de 2015.

Presidente: Gabriel P. Silva
Secretário: Pedro Jácome (em substituição a Luciano Oliveira especificamente nesta ocasião).

A reunião do plenário se iniciou às 9 horas e 05 minutos (9h05) do dia 22 de junho de 2015, no
Auditório da Andifes, Brasília, DF. A reunião se iniciou com a seguinte pauta:1º - Aprovação da ata
da reunião anterior;  2º  -  Informes;  3º  -  Planejamento do IX WTICIFES; 4º -  Votação da nova
coordenação CGTIC; 5º - Planejamento CGTIC para o período 2015-2016; e 6º - Assuntos Gerais.
A reunião se iniciou com o compromisso do Coordenador Geral Gabriel Silva de envio posterior da
ata anterior, considerando-se a ausência do secretário Luciano Oliveira. Gabriel sugeriu que a ata de
setembro de 2014 fosse apreciada em conjunto com a ata desta reunião, de junho de 2015, com o
que os presentes concordaram. Passando-se ao 2º ponto de pauta, foi informado pelo Coordenador
Geral  Gabriel  Silva  (a)  que  sobre  o  IX  Workshop  WTICIFES  a  organização  é  composta  por
Jorge/UnB e Diógenes/UFMG e que houve adiamento da data prevista inicialmente (maio/2015)
para junho e depois de junho para agosto, em função do baixo índice de submissões. O evento tem
patrocinadores confirmados, haverá traslado entre o hotel e o local do evento (campus da UFMG), e
que maiores detalhes serão informados pelos próprios organizadores quando tratarem de item de
pauta específico; (b) que Gabriel conclui seu mandato como gestor de TI na UFRJ e encerra sua
participação  no  CGTIC a  partir  desta  data;  (c)  que  um relato  das  atividades  da  gestão  se  faz
necessário: melhoria na interação entre os gestores de TI das IFES, participação em várias reuniões
da Andifes com foco na sensibilização dos reitores quanto à carreira específica de TI, solicitação de
aumento  de  vagas  para  cursos  na  RNP,  recomendações  de  compras  conjuntas  (economia  de
recursos) com boa repercussão dentre os reitores, conquista de curso exclusivo NIC.Br sobre IPv6
(com  critérios  de  participação  definido  pelas  IFES),  esforços  de  integração  dos  sistemas  de
informação (SI) locais com sistemas estruturantes e página do CGTIC hospedada na UFRJ (pode
continuar assim); e (d) Gabriel sugeriu aumento da frequência de encontros CGTIC, bem como
participação  mais  ativa  do  CGTIC  das  reuniões  Andifes  (há  muita  mudança  nos  reitores  e  é
importante revisar temas). Gabriel sugeriu ainda participação do CGTIC nas reuniões do Forplad
(principalmente a respeito de compras conjuntas), nas reuniões do SISP (Jorge já foi convidado a
participar das reuniões SISP) e tratativas junto à SESu-MEC. Por fim, Gabriel lembra aos presentes
que a página do CGTIC possui documentos desatualizados e que a nova gestão organize mutirão
para atualização. Ainda sobre informes, Jussara informou que Juliana Blau (UFSC) está compilando
demandas de integração do SIGEPE com os SIs nas IFES e que haverá reunião na UFRN nos dias
29 e  30/06.  Pedro,  ainda  coordenador  do  GT-Sistemas,  comprometeu-se  a  participar  ou  enviar
representante. Jussara relatou brevemente contato com novo secretário da SLTI, Cristiano Rocha
Heckert, e sua (dele) disposição em apoiar iniciativas de integração entre sistemas. Jussara sugeriu
que representante do SIGEPE seja convidado a participar do WTICIFES. Sobre este último item, o
Coordenador Geral Gabriel Silva sugeriu que a sugestão fosse considerada pelos organizadores do
evento.  Ainda sobre informes,  o Coordenador Geral  Gabriel  Silva solicitou a  Beatriz  Zoss que
repassasse informações da RNP. Beatriz informou que a RNP apresenta dificuldades financeiras (há
previsão de recebimento de verbas do MEC, mas até agora, não receberá do MCTI) e o conselho
diretor da RNP resolveu não realizar novas contratações, implementando apenas 50% das conexões
do  “rescaldo  2014”.  Beatriz  informou  ainda  quem  não  receberá  novas  conexões  (UnB  e
UFF/Petrópolis),  que  não  houve  reunião  ainda  do  Comitê  Gestor  da  RNP (interlocutores  dos
ministérios não localizados), que restrições orçamentárias podem ser a causa desse atraso, que há
problemas  com  operadoras  específicas  em  análise  (no  Sul  com  a  BR  Digital),  que  há
disponibilidade da RNP para discutir o processo de implantação de cada enlace com cada IFES e
que há  dificuldades  com técnicos  (ausência)  nos  PoPs  (não todos,  mas em boa parte).  Beatriz
convidou  os  gestores  CGTIC  a  participarem do  fórum RNP,  sugerindo  que  patrocinadores  do
WTICIFES apoiem a participação dos gestores no fórum. Beatriz apresentou propostas da RNP para



participação no WTICIFES: Rute/RNP (para apresentação de projetos de HUs de MG), projeto de
transição  do  webconf/RNP/Adobe  para  MConf,  atualização  do  café,  nova  grade  da  ESR/RNP,
minicurso de auditoria de sistemas, mudança no processo de credenciamento de serviços da RNP
para dispensar assinaturas de reitores em acordos com a RNP (o reitor receberá correspondência
para designar a função/posto em fazer solicitações e apenas as adesões de serviço especiais terão
assinatura do reitor, estando as demais a cargo do gestor de TI, sob demanda). Beatriz solicitou
estande  maior  para  a  RNP e  inclusão  de  material  de  apoio  nas  pastas  do  evento.  Após  estes
informes,  houve  questionamentos  da  audiência  quanto  a  aspectos  específicos  de  cada  IFES
(GlobalSign, redundância de enlaces e demandas de conexão de  campi). Leonardo sugeriu que o
CGTIC envie documento à direção da RNP com questionamentos quanto à previsão de oferta de
redundância (à luz da legislação) e Gabriel se propôs a elaborar esta correspondência, mesmo não
estando à  frente  da  coordenação.  Por  fim,  Beatriz  informou que o projeto  “Nuvem RNP” está
suspenso por  falta  de recursos,  mas  que projeto-piloto  pode ser  feito  com quem tiver  recursos
financeiros para apoiar. Ainda sobre informes, o Coordenador Geral Gabriel Silva solicitou a Jorge
e Diógenes que repassassem informações sobre o IX WTICIFES. Jorge e Diógenes informaram que
o evento ocorrerá nos dias 3,  4 e 5/08 no campus da UFMG, na Pampulha,  contando com 04
auditórios (com capacidade para 100 pessoas cada) no prédio da Faculdade de Ciências Econômicas
(FACE); que há restaurantes no campus; que há espaço para feira; que há 02 patrocinadores ouro
fechados e mais 02 de outro nível em vista (acredita-se que sejam suficientes para custear o evento);
que haverá inclusão de painéis ou mesas redondas sobre Sigepe, RNP/ESR e sessão paralela para os
HUs. Houve discussão sobre a participação dos gestores de TI dos HUs no CGTIC. Os presentes
concordam que haja espaço específico para essa participação; Jorge e Diógenes informaram ainda
que há 28 trabalhos submetidos, sendo 10 sobre gestão e governança, 13 sobre SI e os demais
tópicos são rarefeitos. Os avaliadores estão definidos, mas resta definir a quantidade de sessões e
duração das apresentações, o que só poderá ser feito após a definição da quantidade de trabalhos a
apresentar. No 3º ponto de pauta, tratando do IX WTICIFES, durante a reunião os organizadores
(Jorge e Diógenes) coletaram sugestões de sessões. Os presentes aprovaram (a) sessão HU (sessão
própria para os dirigentes de TI dos HUs), (b) sessão painel Sigepe/MPOG (com representante do
fórum Forgep),  (c)  sessão EBSERH integrada  com CGTIC, (d)  sessão  de abertura provocativa
(Diógenes estabelecerá tema),  (e)  sessão RNP/ESR (de divulgação),  (f)  sessão SLTI,  (g) sessão
TCU/SEFTI, (h) painel IPv6 (experiências compartilhadas), (i) palestras de patrocinadores, e (j)
plenária CGTIC. A sequência das sessões e painéis foi discutida, mas a ordem final ficou a ser
definida  a posteriori pelos  organizadores  e  coordenação CGTIC.  Os relatos de experiência  (04
temas),  ocorrerão  ao  final  de  cada  tarde  para  fins  de  cooperação  (política  de  segurança  da
informação (PSI), compras coletivas, gerenciamento eletrônico de documentos (GED), acesso WiFi
autenticado e  gestão  de  pessoal  de  TI  descentralizado).  Haverá  jantar  na  terça-feira,  2º  dia  do
evento, com patrocínio específico. O 4º ponto de pauta, tratando da votação da nova coordenação
CGTIC, Gabriel  solicitou apresentação de chapas (formada por candidatos a coordenador,  vice-
coordenador, secretário e coordenadores de grupos de trabalho). A chapa única formada por Edson
Flávio  de  Souza  (UFPR,  coordenador),  Pedro  Jácome de  Moura  Jr  (UFPB,  vice-coordenador),
Ivantuil Lapuente Garrido (UTFPR, secretário), Edison Melo (UFSC, GT de governança), Diógenes
C. da Silva Jr (UFMG, GT de RH), Jorge H. Fernandes (UnB, GT de SI) e Herbert Novais Onofre
(UFCA, GT de IE)  foi  eleita  por  aclamação dos  presentes.  Em breve  pronunciamento,  o  novo
Coordenador Geral,  Edson Flávio,  declarou-se interessado em aprender,  aproximar-se de órgãos
governamentais (SISP, MPOG, MEC) e reforçar a relevância da TI junto aos reitores na Andifes.
Edson agradeceu a confiança depositada pelo CGTIC. Gabriel  fez pronunciamento final de sua
gestão.  Destacou  o  apoio  recebido  dos  gestores  e  coordenadores  de  GTs.  Enfatizou  que
levantamentos periódicos de dados são necessários para que se demonstre com números o “retrato”
da TI para os reitores. Insistiu que vir sempre à Andifes é fundamental, embora consuma esforços e,
nem sempre, haja compreensão dos problemas, mas não havendo presença do CGTIC percebe-se
ainda mais o distanciamento dos reitores quanto às questões de TI. Gabriel  lembrou que houve
tentativa de acesso à SESu (por meio do secretário Jesualdo, que mostrou-se disponível para fazer



interlocução  com  MEC  a  respeito  da  TI).  Gabriel  recomendou  que  o  CGTIC  aproveite  as
festividades promovidas pela Andifes, pelo network possibilitado (Capes, CNPq, ministérios etc) e
relatou que esta foi uma experiência proveitosa, por poder presenciar as discussões dos reitores
serviu de aprendizado para compreensão do que os preocupa e como conduzem suas preocupações.
Ressaltou, por fim, a necessidade de o CGTIC estar mais presente junto ao SISP e recomendou que
o CGTIC explore oportunidades que não dependem de terceiros, que dependam apenas da TI e seus
gestores.  Jussara  reconheceu  o  trabalho  realizado por  Gabriel,  principalmente  por  ter  colocado
novamente o CGTIC na pauta da Andifes, fato reconhecido por todos os presentes. O 5º ponto de
pauta,  tratando  do  planejamento  de  ações  e  prioridades  CGTIC  para  o  período  2015-2016,
estabeleceu  por  unanimidade  dos  presentes  os  seguintes  tópicos:  (a)  as  reuniões  do  CGTIC
poderiam  avançar  para  3  ou  4  encontros  anuais,  pois  duas  são  insuficientes.  Discutiu-se  a
possibilidade de uso intensivo de recursos de conferência web (não parece ser viável). Discutiu-se a
inclusão  de  mais  uma reunião  anual  junto  com Forplad  (entre  out/nov)  com pauta  comum de
orçamento  de  TI,  assim  iniciar-se-ia  com  mais  uma  reunião  anual,  sendo  uma  plenária,  uma
WTICIFES e uma com Forplad; (b) as definições sobre o WTICIFES 2016 devem ser discutidas
durante o WTICIFES 2015, com antecipação de convites para discussão; (c) deve haver atualização
da página CGTIC (ver anotações prévias, na sessão de informes), com oferta de novos serviços; (d)
deve-se retomar os esforços de consulta à base de CPFs da Receita Federal; (e) deve-se investir nas
integrações com Siafi, Sigepe, Lattes e ComprasNet; (f) deve-se investir em contratações/compras
conjuntas (ver anotações prévias) e para isso deve-se procurar abordar temas demandados pelo SISP
(outsourcing de impressão, estações de trabalho, servidores, segurança etc); (g) deve-se fomentar
articulação com a coordenação dos institutos federais  (IFs) para participação conjunta no SISP
(juntos, UFs e IFs compõem 110 de 250 instituições constituintes do sistema); (h) devem-se criar
espaços para discussão em “fórum de usuários” dos SIGs UFRN (problemas, custos, planejamento
estratégico participativo); (i) deve-se discutir lotação de técnicos de TI (xTI) fora da área central de
TI (considerar concursos específicos, relotação na TI institucional, oferta de serviços de qualidade
pela TI institucional de modo a “esvaziar” a TI departamental, Andifes deve elaborar recomendação
ao Forgep); (j) devem-se fomentar iniciativas de implantação efetiva IPv6 e curso NIC.Br com 45
vagas (critério  de seleção dos  participantes:  1 vaga por  instituição)  para discussão de listas de
acesso,  compatibilidade  v4  vs.  v6,  atendimento  ao  cronograma de  implantação.  Recomenda-se
Implementar survey sobre IPv6 para compreensão do estado de implantação nas IFES; e (k) devem-
se  priorizar  ações  de  capacitação  além  dos  temas  cobertos  pela  ESR/RNP  (p.ex:  DBA,
desenvolvimento). Por fim, no 6º ponto de pauta, tratando de assuntos gerais, Gabriel sugeriu que o
site CGTIC seja usado para divulgar o compartilhamento de informações sobre compras coletivas,
IRPs, etc. Jorge ficou designado para representar o CGTIC junto ao SISP e levar reivindicações do
colegiado, iniciando por demanda de assento permanente no sistema. Em contrapartida as IFES
podem colaborar nas definições de compras coletivas, capacitações e apoio na questão dos SIGs
UFRN. Beatriz pediu indicação de participante CGTIC para participar do fórum RNO no projeto
Memórias, indicação que ficou sob responsabilidade de Edson,  a posteriori.  Em seguida, por não
haver mais nada a tratar, o Presidente da sessão agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
esta reunião às dezesseis horas e trinta e cinco minutos (16h35), tendo sido lavrada a presente ata
que depois de lida deverá ser aprovada na próxima reunião do Colegiado.


